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ORDFÖR A NDEN H A R ORDE T

2014 – ett bra
kappelshamnsår?
Ja, mycket talar för det. Klubbstugeutbyggnaden är så gott som klar och
fint blir det. KIK och Folkets Hus har
haft välbesökta årsmöten. Fiberprojektet rullar på och allt talar för att
det skrivs ett avtal med en operatör
före halvårsskiftet. PUK ska träffa
politiker och tjänstemän från R
 egion
Gotland i mars och diskutera en utveckling av Kappelshamns hamn.
Fotbollen har kanske större förutsättningar än på länge att nå en topplacering i femman. Vi har en så talangfull duktig 39-åring målvakt så att öns
topplag FC Gute har försökt värva honom inför denna säsong! Rille själv
och klubben tar det som ett smickrande erbjudande, men det finns kanske
andra som undrar hur det är ställt
med återväxten hos öns främsta fotbollsförening…

Hen
Ibland kan jag tycka att det blir stormar i vattenglas. Som det här ”nya”
ordet hen. Ett bra ord att använda –
som faktiskt finns i flera språk som
exempelvis finska och turkiska. I
många sammanhang vet du inte om
det är en han eller hon du talar om

och då är det väl bättre att säga eller skriva hen istället för ”han eller
hon” eller det rätt tråkiga ”den” eller ”man”. Hen som inte vill använda
ordet måste ju inte använda det. Och
om du har varit hos en läkare och berättar om det, är det väl inte alltid så
viktigt om doktorn var en kvinna eller man. Om du tycker det är viktigt
då säger du förstås hon eller han.
Krångligare än så är det faktiskt inte.
Har väldigt svårt att förstå att någon
kan bli upprörd över detta och skriva
arga insändare eller ilskna inlägg på
olika nätsajter.

Världen
Då är det lättare att förstå om någon
blir upprörd över utvecklingen på olika håll i världen. Det är cyniskt att
FN har ingripit tidigare och hejdat
massmorden i inbördeskrigets Syrien, bara för att vissa stormakter lagt
in veto och att Barack Obama inte
lyckas stänga Guantanamo och ge
dessa i många fall helt oskyldiga individer sin rätt till frihet eller åtminstone en rättsäker icke-militär domstolsprocess. Att kvinnor runt om i
världen inte kan röra sig fritt utan
att bli trakasserade eller våldtagna
är om möjligt ännu värre. Här är det
inte bara Indien som är ett skräckexempel, utan det finns också på närmare håll – ibland kallas det för hederskultur, men denna eventuella
”kultur” har rötter även i vårt land –
det kan många vittna om.

är det 8 maj med ett sockenderby mot
Hangvar och den 13 juli blir det nog
fullt i klubbstugan på storbildsteve
med herrarnas VM-final i fotboll.

Intervjuer
Det blev en ovanligt stor och positiv
respons på förra numrets Företags
kikaren där bröderna Medin berättade om sig själva och deras Wasta
Kvarn o Såg. Ingen ny företagsintervju i detta nummer, men istället presenteras en av klubbens större fotbollsprofiler genom tiderna, Håkan
Berlin – som är en kille som alltid
svarar på frågor med glimten i ögat,
men har kan också vara mer djupsinnig. Läs artikeln på sidan sex så kommer du nog att dra på munnen några
gånger, men också tänka till lite.

Kappelshamns IK på Fejan
Henric Sedman och Jessica Åberg
har lagt upp Kappelshamns IK på Facebook. Gå gärna in där och gör KIK
livaktigt även i detta medium.
Du som spelar på Svenska Spel – glöm
inte att notera KIK som en av dina favoritklubbar – det har i dagsläget 28
stycken gjort och i höstas fick KIK
5.000 kr som bonus av den svenska
speljätten. Det lär vara större konkurrens om pengarna i år, så vi måste
nog bli 40–50 stycken som registrerar
klubben som förmånstagare vid spel.
Det borde väl inte vara omöjligt med
tanke på att vi ju är över 300 medlemmar.

Planera in sommaren
Det välbesökta årsmötet kan du läsa
om på annan plats, men jag vill att du
noterar datumen för årets klubbmästerskap – varpan äger rum 12 juli och
boulen 26 juli. Seriepremiär på vallen
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Vi hörs igen i juni

Berra Sandström

FOTBOLL

GA Cup – Semifinal i Herrar B
Kappelshamnsspelarna som deltog
i GA Cup herrar B kan vara belåtna med sin insats. I gruppspelet var
det grönsvarta obesegrade efter två
vinster och två oavgjorda. Det innebar en andraplats och semifinal. I semifinalen mot starka Dalhem räckte
KIK–spelarna inte riktigt till och förlorade med 0–2. Rille gjorde en stormatch i målet och tog bland annat två
straffar, något som fick tävlingsjuryn
att utbrista i att han var en av öns
bästa målvakter och gavs vimpeln
för Matchens lirare. Det var antagligen efter den insatsen Gute ringde
och ville värva honom till sin spelartrupp…
I gruppspelet slutade KIK:s m
 atcher
så här: Levide 3–2, S
tenkyrka 3–1,
Fardhem Garda 1–1 och FC Gute 2–2.
I den sista matchen svarade killarna
för en riktig kämpainsats med bara
en avbytare, sedan Nicke och Rille
blivit avstängda efter att ha tillde-

lats rött kort i slutet av den näst sista matchen – då det uppstod palaver
på planen i samband med ett konstigt
domslut. Mer detaljinformation om
matcherna står att läsa på hemsidan
www.kappelshamnsik.se, men enligt
ögonvittnen från matcherna ska nyförvärvet Oskar ha stort beröm för
en bra insats. KIK var för övrigt det
enda lag som besegrade slutvinnande
Levide. Det ska också nämnas att Rille utsågs till Matchens Lirare i gruppspelspremiären och Tony fick samma
utmärkelse mot Stenkyrka.
Med Nicke och Rille avstängda och
Boman som inhoppande målvakt fick
KIK en tuff avslutning mot unga,
snabba, vältränade Gute. Killarna
kämpade dock föredömligt och efter
en heroisk insats slutade matchen
2–2.
KIK–spelarna kan glädja sig åt att
Kappelshamn var det enda lag som
vann över slutsegrande Levide.

Kappelshamn ställde upp med följande lag: MV Rikard Holmström (avstängd i match 4) – Utespelare: Pablo
Valenzuela, Patrik Westerlund, Niklas Karlsson (avstängd match 4), Oskar Månsson (3), Peter Olofsson (1),
Daniel Boman (2 mål och målvakt i
match 4), Tony Lindström (3)
Slutställning gruppspel
Levide IF: 9
Kappelshamns IK: 8
Stenkyrka IF lag 1: 6
Fardhem Garda BK 2: 4
FC Gute U17: 1
Seminfinaler
Dalhem B–Kappelshamn 2–0
Levide–Hangvar 5–4
Final
Levide–Dalhem B 2–0

Fem nyförvärv klara
Klubben har under vintermånaderna
fått ett tillskott på en kvintett duktiga fotbollsspelare, nämligen Andreas Larsson, Markus Tidblom, André
Ohlsson, Oskar Månsson och Nouri
Tzerach. De båda förstnämnda kommer från Hangvar och de har i hög
grad bidragit till att vårt med Hangvar gemensamma B-lag gått så bra
de senaste åren. 29-årige Andreas är
en målfarlig forward, medan 34-årige
Tibba är en brytsäker mittback.
André är en 20-årig slitebo som spelade några år under sin ungdom för
Graip. Är en offensiv högerfotad lirare.
21-årige Oskar är en vänsterfotad
talangfull lirare som gärna spelar på
mittfältet. Han flyttade till ön i augusti och går på högskolan i Visby. Oskar
kommer från spel i div 7 i fjärdeplacerade Linderöds IF. Div 7 i Skåne håller minst samma klass som femman
på Gotland.

Nouri Tzerach presenterade sig
i GA Cup som en målvaktstillgång.
Denne 37-årige visbykille har tidigare stått mellan stolparna på Rhodos i
Grekland.
Trots dessa – i vissa fall – lite yngre nya spelare meddelade Rille (39 år)
att trebackslinjen på den första utomhusträningen i februari i det lag som
han stod i målet i hade en totalålder
på 118 år – Mats, Pablo och Mattias A.
Två spelare försvinner ur truppen på grund av fastlandsflytt. En är
Fredrik Bäck – framröstad till Årets
Spelare 2013 – hans flyttlass har gått
till Göteborg. Och i dagarna beger
sig vår italienare Gildo Turato till
Malmö. Vi hoppas dock att dessa två
tunga avbräck kompenseras mer än
väl av de fem nyförvärven som kan
blir fler.

Oskar Månsson – ett nyförvärv som
redan visat sig vara en tillgång för
KIK
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Nykomponerade lag 2
tog en vinst i GA Cup
Fyra ”gamla” KIK-lirare fick sällskap
av fem nya i KIK:s GA cup- lag i Herrar C en lördagkväll 25 januari i Sävehallen. Med tanke på att killarna
inte var särskilt samspelta får ändå
insatsen betygssättas som klart godkänd. Det var bara i inledningen mot
Hangvar som det blev en klar förlust.
Efter inledande tre frilägesmissar för
KIK tog Hangvar över genom att spela smart med snabba spelvändningar
och effektiva avslutningar. Noterbart
är den goda stämningen från de senaste årens samarbete med Hangvar
höll i sig och det var mer kamratanda
på planen lagen emellan än vad man
annars är van vid.
Sedan blev det 0–1 mot Graip i en
spelmässigt jämn match med en annan karaktär. Fysiskt spel med mycket närkamper – som vanligt när Kappelshamn möter slitelaget. Graip
avgjorde med en tåfjutt i avigt hörn.
Lite smolk i bägaren var att de våra
missar en straff med fem sekunder
kvar av matchen.
Så kom en seger mot P 18 med 3–1 .
KIK har i denna match millimetrarna

på sin sida. Mot Hansa/Hoburg blev
det förlust med 0–2 i en jämn match.
Fler matchdetaljer kan du läsa om på
hemsidan.
Kappelshamns ställde upp med följande lag: MV Nouri Tzerach – Jesper Ryftenius, Mattias Andersson (1
mål), David Söderberg, Pablo Valenzuela (avstängd match 4), Patrik Linde (1), André Ohlsson (1), Daniel Johansson (1) och Gildo Turato (1 mål).
Slutställning gruppspel
IK Graip 2: 13
Hangvars SK 2: 9
Stenkyrka IF C: 9
IF Hansa/Hoburg 2: 7
Kappelshamns IK 2: 3
P 18 IK: 3
Final
Graip 2-Hangvar 2 8-9

Mattias Andersson – KIK:s bäste
målskytt i GA Cup. Fem mål totalt –
fyra för veteranerna och ett i herrar C

Gemensamt B-lag med Fårösund
När Visby IBK la ner sin fotbollsverksamhet årsskiftet 2008-09 tog KIK
över den och därmed upphörde vårt
med IBK gemensamma B-lag. Då återupptog klubben ett tidigare samarbete med Hangvar och vi har nu haft
gemensamt reservlag under de senaste fem säsongerna. Till 2014 upphör
detta väl fungerande, goda samarbete därför att laget i år är kvalificerat
för spel i div 5 och då får inte KIK-licensierade spelare medverka enligt
regelverket. Orsaken är att Kappelshamn spelar med sitt A-lag i samma
serie. Hangvar försöker därför ställa
upp med ett helt eget B-lag i femman
och Kappelshamn behöver en annan
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samarbetspartner för att hålla igång
sina reserver.
När vi tittar i klubbens fotbollshistoria, kan vi se att Stenkyrka var
KIK:s första B-lagspartner 1982. De
båda klubbarna hade då ett gemensamt B-lag i dåvarande Reservlagsserie B. Första året gick det riktigt bra,
vi kom fyra bland nio lag. Det flesta
spelarna kom från Stenkyrka och den
KIK-spelare som spelade flest matcher i laget var den inte helt obekante
Magnus Sjögren som fick till ett mål
på tolv matcher. 1983 gick det sämre,
laget kom sist och samarbetet upphörde efter det. 1988 lyckades KIK sedan dra igång ett eget reservlag.

Eftersom antalet seniorlag på ön
har minskat oroväckande under de
senaste åren har Gotlands Fotbollförbund inte ännu lottat serien, kanske kommer det tillåtas att det i vissa
matcher spelas niomannafotboll.
Tanken var att vi skulle återuppta samarbetet med Stenkyrka om gemensamt B-lag, men just när denna
klubbtidning skulle gå till tryck, så
hoppade Stenkyrka av.
Men vi har istället snabbt fått till
ett nytt samarbetsavtal med Fårösund. Så det blir ett lag i div 6 som
heter Fårösund/Kappelshamn B. Läs
mer om detta på hemsidan!

FOTBOLL

Veteranerna till final i GA Cup
För två sedan tog Kappelshamn guld
i GA Cup, förra året blev det idel förluster med ungefär samma spelare. I
år hade vi med tre nya gubbar och det
gick väldigt bra under gruppspelet
i Solklintshallen på eftermiddagen
den 25 januari.
Kämpatag, ovanligt bra teknik och
lite flyt gav tre segrar och en oavgjord. Det räckte med god marginal
till gruppseger och finalplats. I finalen påföljande dag i Södervärnshallen fick KIK–veteranerna inte igång
sitt spel. Det blev förlust med 0–2 i en
match vi bara lyckades skapa två bra
målchanser och motståndarna kunde
utnyttja ett par misstag i KIK:s försvarsspel.
Samma Levide förlorade med 0–1
mot de våra i gruppspelsinledningen.
Då höll vi tätt med hjälp av strålande
målvaktsspel av Chano – som blev utsedd till Matchens Lirare.
I nästa match mot svårspelade
Visby AIK vände KIK ett tidigt underläge, visade att de grönsvarta var det
bättre laget och vann rätt säkert med
3–2, sedan VAIK fått ett tröstmål till
i matchslutet. Tvåmålsskytten Magnus utsågs till Matchens lirare.

Även i nästa match mot titelförsvarande Hansa/Hoburg blev det KIK–
vinst med 3–2. Även nu vändes ett
tidigt underläge och den sista matchminuten blev dramatisk sedan först
H/H kvitterat, men kvällens skyttekung Mattias såg ,genom en oanad
teknik med en volleynedtagning, till
att det blev en ny kappelshamnsseger med sekunder kvar av matchen.
Framspelningen kom från Peter – dagens assistkung med fyra målpass totalt.
I den avslutande gruppspelsmatchen mot Stenkyrka blev det 0–1 redan efter 45 sekunder, men 15 sekunder före slutsignal kvitterade Peter
på en frispark han själv ordnat och
fick därför priset Matchens Lirare.

100-klubben kan utökas i år!
När Mats Pettersson gjorde 100 matcher förra våren blev han den 22:a spelaren i klubben som medverkat i minst
100 seriematcher för A-laget. Snart
blir det fler i denna exklusiva skara
som vi kan kalla för nordvästra Gotlands Hall of Soccer-Fame. Den förra
året till mittback omskolade Patrik
Westerlund har bara en match kvar
till hundra, vår målvaktsikon Rille
Holmström är uppe i 98 matcher och
mittfältsgiganten Limpan, alias Johan Lindberg, har gjort 88 matcher.
Här följer hela listan 1. Håkan
Sandström 376; 2. Berra Sandström
309; 3. Håkan Gustavsson 247; Håkan
Pettersson och Conny Östergren 201;
6. Pablo Valenzuela 160; 7. Christer
Gräsman 159; 8. Håkan Berlin (Nils-

son) 158; 9. Morgan Jakobsson 154; 10.
Mattias Andersson 141; 11. Kjell Sedman 140; 12. David Söderberg 139; 13.
Jonny Hillblom 137; 14. Danne Herlitz
136; 15. Kjell Johansson 133; 16. Rune
Franzén 120; 17. Mats Pettersson
119; 18. Lars-Gunnar Gränefjord 110;
19 Roland Pettersson 107; 20 Göran
Sandström 106; 21. Danne Stenström
och Agne Söderstrand 101.
Det är en handfull killar som fortfarande spelar och som kan avancera
uppåt på denna maratonlista.
Bara två spelare – Håkan P och Göran S – har lyckats göra minst hundra
mål. Den gränsen lär inte så många
fler passera, närmast av dagens ännu
aktiva spelare är Håkan S – men han
har 28 mål kvar!

Kappelshamn ställde upp med följande lag: MV – Sebastian ”Chano”
Reyes (förutom i finalen då Rikard
Holmström fick hoppa in) – backar:
Håkan Sandström, Thage Söderdahl,
Ola Larsson, Mats Boman – anfallare: Mattias Andersson (4 mål), Peter
Falk (2), Magnus Boman (2 mål) och
Andreas Johansson.
Slutställning gruppspel
Kappelshamns IK: 10
Levide IF: 7
Visby AIK: 7
Stenkyrka IF: 4
IF Hansa/Hoburg: 0
Final
Kappelshamn–Levide 0–2

Korplag också i år!
Även i år tänker klubben anmäla ett
lag till korpfotbollen. Ännu är inget
definitivt klart – men lagledaren Petter Höök hoppas på ett par förstärkningar plus att det blir tillräckligt
många anmälda lag för två divisioner.
Som sistalag i ettan 2013 borde då
KIK flyttas ner till tvåan och isåfall är
målsättningen en plats i mitten.
Om du som läser detta är intresserad
av att förstärka korplaget – kontakta
då Petter på telefon 070-447 94 85.
Seriespelet brukar starta någon
vecka in i maj och avslutas runt
midsommar för att sedan ta ny fart
från mitten av augusti och tre, fyra
veckor framåt.
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Håkan Berlin – 382 seriematcher för KIK
Håkan är uppvuxen i Hangvar. Han
skrev på för KIK ”för att han trivdes
bättre med oss” 1989 och det var ett
lyft att få en teknisk, trevlig måltjuv
till våra fotbollslag. Han har inte bara
spelat 158 matcher i A-laget utan även
gjort 140 reservlags- och 84 veteranmatcher i klubben. Håkan bodde på
byn 1991–2001, då han övergav oss för
öns huvudstad. Han tillhör den exklusiva skara i klubben som tog veteranguld i EM 2008 i Malmö och ligger bra till i maratonligorna genom
tiderna – sjua med 53 seriemål för Alaget och sjua i matchligan. Han är
etta med 119 mål för B-laget och tvåa
i matchligan samt tvåa genom tiderna med 60 mål för veteranlaget. Lägger du ihop detta har Håkan spelat
382 seriematcher för klubben och på
dessa gjort 232 mål eller 0,61 mål per
match – ett högt snitt! Håkan gifte sej
2006 med Christina Dunér och bytte
då efternamn från Nilsson till Berlin.
Berätta om din uppväxt, kommer
ihåg att farfar din var en välkänd lärare i skolan på 50-talet, men hur var
det annars?
– Jag växte upp i Hangvar med mina
syskon, föräldrar, mor och farföräldrar. Jag gick i Hangvar skola från 1:a
till 6:e klass. Jag har ju många underbara minnen såklart från den tiden och skulle behöva mer utrymme
än så här för att berätta om allt roligt
som hände under den tiden! Men eftersom jag nu intervjuas i denna eminenta idrottstidning så väljer jag att
berätta lite om hur det var att växa
upp med idrotten i min hemby. Vi spelade ju fotboll så fort vi kunde och
kom åt, ibland så länge på kvällarna så att enbart mörkret satte stopp
för våra försök till att efterlikna våra
fotbollsidoler som Ralf Edström, Ro-
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piller men fick stryk där och slutade tvåa. Det var också mycket basket
och innebandy i skolan. På vinteroch sportlov så blev det ishockey från
morgon till sen kväll på allt som det
kunde bli is på. Och blev man törstig så högg man bara hål i isen med
skridskon och delade dricksvatten
med blodiglar och gud vet mer vad
som fanns i det vattnet. När man kom
hem så grät man av smärta när man
fick upp värmen i fötterna och lovade sig själv att man aldrig mer skulle spela ishockey, men morgonen efter så satt skrillorna på plats igen och
vi åkte så att det luktade bränt läder
i hela Hangvar. Så sportaktiviteter av
olika slag var något som jag och mina
kompisar höll på med ganska mycket
i Hangvar på den tiden

Håkan får sin guldmedalj som
europamästare för KIK

land Sandberg med flera. Vi körde
bordtennis ett par gånger i veckan
vill jag minnas. En gång när jag var
en 10–11 år så skulle jag vara med i en
ganska stor pingisturnering i Visby.
Jag minns att jag var enormt nervös
inför den turneringen och fick ett par
lugnande tabletter av någon som bara
ville mig väl, men effekten var inte
så lyckad för jag var så borta i skallen så jag kunde knappt serva minns
jag, kom på 43:e plats eller något sånt.
Året efter så var jag med igen i samma turnering och gick till final utan

Minns du vad du hade för drömmar
om jobb och framtid när du gick i skolan?
– Min stora dröm när jag var liten var
att jag ville bli var arkeolog. Historia
är ett jättestort intresse som jag burit
med mig hela livet. Jag fick ju tillfälle
att spela med en gammal förhistorisk
relik i Kappelshamn (Berra) och det
är ju inte det sämsta!
Ditt roligaste fotbollsminne från din
tid i KIK?
– Jag har jättemånga fina minnen
från tiden i KIK! Ett kul minne var
när vi skulle möta min gamla klubb
Hangvar på deras hemma arena.
Matchen började inte så bra för vår
del, dom tog ledningen med 1–0, men
det slutade 12–1 till KIK och jag gjorde sex mål (fyra på lobb) på min gamla klubb. Ett annat roligt minne var
när jag gjorde nio mål i en och samma match med B-laget. Men jag tyck-
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Intervju med Håkan Berlin fortsätter…
er att det allra roligaste var när vi
vann EMG i Malmö 2008. Det är en
stor ära att ha fått spela med gamla
legendariska och fantastiska kamrater såsom Conny Östergren – klokaste spelaren jag har spelat med, Henrik Johansson – barndomskompis,
maken till kämpe och glad kille får
man leta efter, Danne Stenström – vilken målskytt, outstanding (!), Ronny
Hägbom – vilken bollstoppare, T
 hage
Söderdahl, vilken speluppfattning
och sist men inte minst Berra Sandström – vilken piprökare. Dom plus
andra jag spelat med genom åren har
gett mig minnen för livet.
Du bor kvar på ön – men har lämnat
bygden i norr – någon kommentar?
– Jag är kappelshamnsbo i hjärtat
och saknar alla de trevliga människor som bor där. Jag och min fru Tina
har väl pratat om en flytt så småningom och Kappelshamn har förekom-

mit i diskussionen. Nu vet jag ju att
det finns en del individer – läs Anders
Sjögren – som säger att fastighetspriserna kommer att sjunka i Kappelshamn om jag flyttar dit igen, ha ha…
Vad är det bästa med att bo på Gotland?
– Allt!! Behöver väl inte säga mer än
så.
Vad har du för fritidsintressen förutom fotboll?
– Jag läser otroligt mycket och det är
ett intresse jag har haft i många år.
Jag älskar också att få umgås med
mina nära och kära.
Vad hoppas du på ska hända med dig
och världen de närmaste åren?
– Att få jobba med funktionshindrade
som jag gör idag är något jag hoppas
jag kan få fortsätta med. Jag hoppas
att människor med olika funktions-

hinder skall få samma förutsättningar och rättigheter som vi andra har,
få leva fullvärdiga liv. Min morfar
Arne Havdelin som blev blind genom
en sprängolycka är en som inspirerat
mig mycket. Han var trots sitt handikapp inte ledsen en enda gång under de 26 år som jag hade ynnesten att
känna honom. Han satt vid sin radio
och sjöng och var glad var och varannan dag under återstoden av sitt liv.
En beundransvärd människa som jag
saknar mycket!
Passa på nu med något budskap eller
annat du vill att KIKarens läsare ska
ta del av!
– John F Kennedy sa en gång att ”Vi
bör använda tiden som ett redskap,
inte som en soffa.” Rätt kloka ord faktiskt, även om jag själv inte alltid gör
det.
Berra Sandström

Vilket fiberalternativ ska vi välja?
Just nu håller styrelsen i Hangvar Fiberförening
på att utvärdera olika alternativ för fiberanslutning. Vi räknar med att kunna lämna en rekommendation i slutet av mars.
Det som utvärderas är olika erbjudanden för så
kallade Öppna system, vilket innebär att vi slipper binda upp oss på tioårskontrakt för en enskild leverantör. Vi hoppas också kunna ge fritidsboende möjlighet till avtal som bara gäller
en del av året.
Ett viktig val står mellan att äga nätet själv eller
att låta en nätleverantör äga nätet. Det förstnämnda ger en lägre anslutningsavgift, men
kräver en stor arbetsinsats för genomförande
och drift. Vi tror att det handlar om att organisera cirka 100 personer till frivilligt arbete.
Bland de alternativ vi utvärderar finns erbjudanden från IP Only och Skanova.

Inom vår förening ligger intresset för anslutning
på 55–60 procent av alla fastigheter. Vi har utökat området med fastigheter på sträckan Kappelshamn–Vikändan. Vi tror att vi kommer att nå
upp till 75–80 procents anslutning, baserat på
andra föreningars erfarenheter.
Kommer vi upp till 65 procent är det rimligt att
anslutningskostnaden hamnar på cirka 15.500
kronor. De som väljer att ansluta sig i efterhand
får räkna med en extra kostnad på minst 10.000
kronor.
Vårt mål är att skicka ut vår rekommendation
under april–maj och att teckna avtal under juni–
juli. Då kan vi börja gräva i augusti.
Styrelsen
Hangvar Fiberförening
www.hangvarfiber.se
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K LU B B M Ä S T E R S K A P

Nya och nygamla pingismästare!
KIK:s första större aktivitet 2014 var
som brukligt klubbmästerskapet i
bordtennis. Årets pingis-KM den 4 januari innehöll en hel del dramatik.
Peter Stade återtog det guld han erövrade senast 2010. För första gången vann han över favoriten och flerfaldige mästaren Danne Gardelin i
en svängig final. Charlotte Stade tog
sitt första guld sedan hon slagit mor
sin, den flerfaldiga mästaren Helen,
i en mycket jämn match. I ungdomsklassen möttes de två senaste årens
vinnare Zeb Averyd och Wille Strehlenert. Där vann Zeb deras avgörande inbördes möte efter en bra, kul och
omväxlande match som slutade 12–
10, 11–6.
Totalt deltog 18 medlemmar i detta
pingis–KM i Folkets Hus, där Magnus
Sjögren var tävlingsledare. Som alltid
var det en god stämning runt pingisborden. Calle Strehlenert ställde upp
för första gången i ungdomsklassen och lyckades ta en bronsmedalj.
Dambronset tog av comebackande
Annica Höök. Hon tog sin första och
enda pingismedalj 2004. Emil Söderberg brukar sällan bli utan medalj
i pingis – i år fick han nöja sig med

Resultat KM i bordtennis 2014

Tävlingsledaren Magnus med alla
pingislirarna i ungdomsklassen och
maskoten Michael
en bronsplats i herrklassen. En liten
sensation bland herrarna var Petter
Höök som avancerade till semifinal
och var väldig nära att ta sin första
medalj på elva år.
Exempel på många spännande
matcher fanns i alla klasserna. Ungdomarna Nathalie Techel och Lucas
Helin kämpade hårt för att bli femma
– i en svängig tresetare drog Lucas
det längsta strået efter 6–11, 13–11 och
11–7. Damfinalen slutade 22–20, 23–21
i Charlottes favör. Dannes segersiffror i herrfinalen blev 11–3, 3–11 och
11–9.

Herrar
Semifinaler Herrar
Peter Stade–Petter Höök 11–7, 11–7
Danne Gardelin–Emil Söderberg 12–10,
11–7
Final
Peter Stade–Danne Gardelin 11–3, 3–11
11–9
Bronsmatch
Emil Söderberg–Petter Höök 11–7 11–6
Match om 5–6 plats
Roland Ringwall–Håkan Sandström
11–5, 11–6
Match om 7–8 plats
Kristoffer Strehlenert–Berra Sandström 6–11, 15–13, 11–5
Match om 9–10 plats
Zeb Averyd–Stefan Helin 11–9, 11–5
Damer
Charlotte Stade–Helen Stade 22–20,
23–21
Helen Stade–Annica Höök 21–7, 21–13
Charlotte Stade–Annica Höök 21–14,
21–7
Ungdomar
1. Zeb Averyd 5 5 0 10–0 10
2. William Strehlenert 5 4 1 8–2 8
3. Calle Strehlenert 5 3 2 6–4 6
4. Anna Larsson 5 2 3 4–6 4
5. Lucas Helin 5 1 4 2–9 2
6. Nathalie Techel 5 0 5 1–10 0

Gung-Gung och Nordkalk

Du kan hjälpa klubben ekonomiskt
genom att 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 k
 rona
får vald förening 10 poäng – i oktober 2013 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
”spela alltid via denna banner” på vår hemsida www.kappelshamnsik.se. Då får
vi ytterligare några kronor per hundralapp du spelar för.
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Per Åkesson på Nordkalk har
meddelat att bolaget lyssnat in
bygdens synpunkter och det blir
ingen större gallring i GungGung. Ett mindre vildvuxet område med gammal misslyckad
tallplantering mot kommunåkern kommer att röjas. Det
arbetet kommer att påbörjas
tidigast runt månadsskiftet februari-mars. Det är allt. I övrigt
blir detta härliga strövområde
orört, men företaget är öppet för
förslag från oss kappelshamnsbor om en överenskommelse,
där vi själva med ideella krafter håller stigarna öppna och
tar bort murkna träd som hotar
att falla ner på människor som
vandrar i skogen.

PUK INFORMER A R

Frågor till Region Gotland
Representanter för PUK kommer att träffa politiker och
tjänstemän från Region Gotland för att diskutera framtiden för Kappelshamn och vår hamn. Som underlag för mötet har Regionen fått följande underlag som vi skickade i
januari.
”I januari 2013 fick vi löfte om att Region Gotland skulle
ta fram ett underlag om vad som gäller för hamnområdet
i Kappelshamn. Detta skulle omfatta exempelvis reningsverk och planer för framtida avlopp, den giftiga asfalten,
planer för Kappelshamn och liknande. Det vill säga, samla sådan information som vem som helst som intresserar
sig för hamnen kan ha nytta av.
Vi blev också lovade att regionen skulle kolla upp möjligheten till statliga stöd eller EU-pengar?
Vi undrar om det inte är läge att på nytt lyfta frågan om
Kappelshamn som reservhamn. I Visby hamn blir det allt
mindre plats för varje nytt projekt. Bör inte regionen börja planera in att Kappelshamn ska rustas till reservhamn
för att framtidssäkra?
Det skulle också vara intressant att få se siffror för drift
och intäkter för hamnen, kanske kan vi i Kappelshamn
lämna anbud på driften eller delar av driften?
Det finns tankar om att bilda ett utvecklingsbolag för att
driva verksamhet i hamnen och möjligen också köpa om-

rådet Gung-Gung av Nordkalk. Därför undrar vi om Kappelshamn/PUK genom ett utvecklingsbolag kan sätta fart
på en ny plan för området?
Vi ser följande möjligheter för att driva verksamhet som
inte stoppar ett framtida nyttjande av hamnen som färjeläge:
• Gamla hamnterminalen skulle kunna rustas med duschar, WC och tvättstuga som service till båtarna i gästhamnen. Byggnaden kan också fungera som servicehus
till säljbodarna, se nedan.
• Vi skulle vilja sätta upp säljbodar på refugen med start
nära hamnterminalen. Tanken är att de ska likna fiskebodarna. Vi startar i liten skala, kanske 3–4 bodar första året, men med möjlighet att utöka till 15. Tanken är
att bodarna ägs av ett utvecklingsbolag och hyrs ut till
affärsidkare. Bodarna ska vara lätta att flytta. Redan nu
har 4–5 visat intresse utan att vi marknadsfört detta på
något sätt.
• Vi har en möjlig kontakt till färjetrafik Kappelshamn–
Bläse.
• En annan tanke är att fiskarna eventuellt behöver ett
nytt fryslager, beroende på vad som händer i Ronehamn?”

ANNONS

Påsköppet

Lördag och söndag kl 12.00 - 21.00

Helgöppet maj och juni

Lördag och söndag från kl 12.00

Öppet dagligen

21 juni - 17 aug från kl 11.00

Bo kvar efter middagen!
Vi har fem nya filmstjärnerum ovanför dinern.
Bo hos Marilyn, Bogart,
James Dean, Elvis eller
Grace Kelly. Alla individuellt
inredda. Välj din favorit.
Öppet året runt!

maven | 0498 22 70 02 | maven.se | info@maven.se
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K RÖNIK A

Jag minns exakt hur det var …
Jag minns exakt hur det var. Jag
hade kommit hem från skolan, och
det var eftermiddagsmatch i ishoc
key-VM.
Sverige mot Finland, klassisk hatmatch, jag och farsan satt och tittade
tillsammans.
Finnarna ledde med 4–2 med några minuter kvar att spela, och farsan
lackade ur.
– Jag skiter i det här. Jag går ut med
hunden, sa han och gick.
Så han försvann. Lämnade mig ensam kvar att bevittna det helt fantastiska som sedan skedde. Anders
”Masken” Carlsson, som året innan
blivit svensk mästare med Södertälje, gjorde två mål på osannolika nio
sekunder. Tvåan i krysset bakom förtvivlade finska målvakten Hannu
Kamppuri.
Det här var 1986 och jag skulle fylla tolv år. Farsan trodde mig inte när
han kom tillbaka och jag berättade
vad som hänt.
Det finns vissa saker som man alltid minns. Man minns var man var
någonstans, vad man gjorde, vilka
som var med.
Maskens vändning är en sådan
upplevelse för mig.
Liksom Foppas straff i OS i Lillehammer 1994 (Jag var på skidresa i
Livigno, Italien och såg dramat på after skin).
Sveriges bragdmatch mot Rumänien i fotbolls-VM samma år (Jag var i
en villa på Östra Vi med Pernilla).
OS-triumfen i Turin, när Foppa
droppar till Sudden som droppar till
Lidström som smäller pucken i nättaket (Jag var på Scandic Alvik med
Kristofer och Anna bland andra).
Det finns fler exempel, men jag ska
inte rada upp dem här. Dock kan jag

konstatera att jag alldeles nyligen var
med om en sådan upplevelse.
Svenska stafettlagets makalösa seger i OS i Sotji. Jag pratar naturligtvis om damerna här, herrarnas lopp
hann knappt ens bli spännande.
I bilen på väg mot Roma hörde jag
upplösningen och det var ett sånt där
ögonblick som man tror inte riktigt
finns, som är lite för bra för att vara
sant.
Fick jag vara med om detta? Fick
jag höra det jag just hörde? Charlotte
Kalla, världens charmigaste skidåkare gjorde det ingen trodde var möjligt
och kommentatorerna skrek och jag
skrattade högt för mig själv och fick
tårar i ögonen.
Jag är lite blödig när det kommer
till lyckliga slut, bara så ni vet.
Annars är jag vidskeplig såtillvida
att jag tänker att om jag tittar (eller
lyssnar) så går det åt helvete. Alltså
såg jag faktiskt inte Foppas straff i
Lillehammer, jag stod i kapprummet
och lyssnade på de andra. Jag såg inte
heller Ravellis räddning i fotbollsVM eftersom jag stod i köket. Jag fick
nöja mig med repriserna. Med detta
sagt är det alltså lite konstigt att det
ändå blev OS-guld i Turin eftersom
jag faktiskt såg hela matchen.
Enligt samma resonemang är det
märkligt att mitt favoritlag SSK är
så fantastiskt uselt på ishockey eftersom jag aldrig nånsin ser deras
matcher, men ingen regel utan undantag tänker jag.
Det här har jag, tror jag, efter mamma, för jag minns att hon inte ville
se när Stenmark åkte, hon gick alltid ut, medan jag däremot antagligen
var lite för liten för att förstå vad som
stod på spel.

Kappelshamns A-lag bjuder inte
varje match på den här typen av

gåshudsframkallande
upplevelser
direkt. Men vi gör vårt yttersta ska
ni veta, och målsättningen för i år är
precis som inför varje säsong att detta är första steget mot en resa till de
stora arenorna i Europa. Sikta mot
stjärnorna, och allt det där…
Själv skulle jag lägga av hade jag
tänkt men det gick liksom inte märkte jag. Så jag kör en säsong till. 40 är
väl ingen ålder för en idrottsman.
Kolla Jagr, Nedved och Alfredsson.
Dessutom kan jag inte vara sämre än
målvakten Rille Holmström som ju är
ett år yngre än jag, närmast en junior
i sammanhanget.
Vi ses på Snäckersvallen!
Mats Pettersson
Lagkapten i Kappelshamns A-lag

Medlemsavgiften 2014 Årsavgiften är 150 kr per vuxen,

50 kr per ungdom (max 18 år) eller 250 kr per hushåll som betalas in till bankgiro 5441-0337 (ange namn och personnummer).
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FR ÅGESPORT

Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Stad

Huvudstad sedan 1596

Floden Wisla delar
staden

Förstördes under 2:a
världskriget

Knappt 2 miljoner invånare

Polska är huvudspråket

Land

Självständigt 1816

En demokrati sedan
1983

Sydamerikas näst
största land

Landet har två VM-guld
i fotboll

Namnet betyder silver
på latin

Bilmärke

Grundades 1909 av
August Horch

Har tillverkning i tre
länder

Ägs av Volkswagen

Modeller är Quattro
och Q7

Fyra ringar är symbolen

Blomma

Betyder förjagare av
hosta

Växer i diken tidig vår

Kallades för Hästhov

Tillhör korgblommiga
växter

Är gul till färgen

Artist

Född 26 jan 1924 i
Kalmar

Första inspelning Joddlarflickan 1939

Sverige första artist
i ESC

Känd för Swing it,
magistern

Avled 11 februari 2014 i
Stockholm

Sjö

Afrikas största sjö

Innehåller 3000 öar

Uppkallad efter engelsk
drottning

Gränsar till tre länder

Världens näst största
sötvattensjö

Skådespelare

Född 8 maj 1943 i Göteborg

Första egna revy 1990

Årets göteborgare och
guldbaggevinnare 1995

Spelade Blomgren i
tv-serien Saltön

Genombrott 1976 med
Albert & Herbert

1, X eller 2?
5 december 2013 avled Nelson Mandela.
Hur gammal blev han?
1. 93
X. 95
2. 96

1 januari byter ett EU-land valuta till
Euro. Vilket?
1. Estland
X. Lettland
2. Litauen

11 december utses Gotlands nya regiondirektör. Vad heter han?
1. Jan Björinge
X. Hans Tingblad
2. Sten Hagman

20 januari hölls Guldbaggegalan. I vilken lokal?
1. Globen
X. Berns
2. Cirkus

1 februari 2014 snattar en rikspolitiker
på Systembolaget. Vad snattade han?
1. Whisky
X. Cognac
2. Champagne
7 februari 2014 invigs vinter-OS i Sotji.
Vilket vinter-OS i ordningen är det?
1. 19
X. 21
2. 23

Vilken är den röda tråden?

Brad Pitt

Carolina Klüft

Roger Moore

Warszawa, Argentina, Audi, Tussilago, Alice Babs, Victoriasjön, Tomas
von Brömssen – X1X 212 – Gemensam nämnare siffran sju.

David Beckham
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R E P O R TA G E

Återigen ett välbesökt årsmöte med mycket info
Inte mindre än 39 medlemmar kom
till årsmötet 2014. Deltagarna möttes av en utbyggd klubbstuga där det
mesta i det närmaste var klart förutom en del el- och målningsarbeten.
Mötet avslutades med en del bygdeinformation – om Nordkalk och GungGung, fiberprojektet, Folkets Hus
samt Region Gotland och Kappelshamns hamn.
Dessförinnan hade styrelsen beviljats ansvarsfrihet på rekommendation av revisorerna. Inga förändringar blev det i dess sammansättning.
Även valberedningen fick förnyat förtroende liksom revisorerna.
De traditionella medlems- och närvarolotterierna hade i år utökats till
fem vinster i varje kategori tack vare
den goda medlemstillströmningen.
Sommarkappelshamnskillen
Felix
Brewitz vann förstapriset i medlemslotteriet – ett presentkort på
300 kronor att användas på Mavens
Dinern i sommar. Övriga vinster –
bland annat presentkort på ICA Maxi,
Konditori Norrgatt och H & M – och
vinnare hittar du på klubbens hem
sida www.kappelshamnsik.se.
Efter själva årsmötesförhandlingarna bjöd klubben på mat och dryck –
i år bestod den fasta födan av smörgåstårta från Nordkalks kök.

Verksamhetsberättelsen
Som vanligt godkändes styrelsens
verksamhetsberättelse som visade
bredden i klubben – allt från fotboll,
bastu, camping, bollkulaktiviteter,
klubbmästerskap, lucia, midsommar
och inte minst 40-årsjubiléet. I kassör Henrics ekonomiska rapport visade det sig att KIK för första gången
spenderat över en halv miljon kronor,
men eftersom även intäkterna var rekordstora landade 2013 års nettoresultat ungefär som budgeterats, det
vill säga ett underskott runt 56.000 kr.
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Lite fakta från den ekonomiska
rapporten och verksamhetsberättelsen
• Klubben har haft 337 (226 föregående år) betalande medlemmar
• Campingen gav brutto 118 tkr i intäkter och kostnaderna är ungefär
hälften av den summan
• Klubbstugeutbyggnaden var den
största enskilda utgiftsposten 2013,
över 150 tkr
• Elkostnaden landade på närmare
45 tkr
• Kiosken inbringade 46 tkr och köpte in varor för 34 tkr
• 28 företag har på olika sätt sponsrat
klubben under året
• Arrangemangen (inklusive 40-årsjubiléet) gav 26 tkr i intäkt men
kostade 51 tkr
• Fotbollsverksamhens utgifter för
seriespel inklusive domarkostnader var 45 tkr
• Under 2013 betalades 15 tkr i lokalhyra, det mesta för fotbollsverksamheten

Utdrag ur verksamhetsplanen
Den föreslagna verksamhetsplanen
för 2014 innehöll inga drastiska nyheter. Midsommarfirande, lucia och
klubbmästerskap äger rum som tidigare. I september utfordrar klubben
på nytt cyklister i Gotland 360, A-laget siktar på en topp fyraplacering i

femman, utbyggnaden av klubbstugan ska slutföras och den totala kostnaden för detta kommer att styra
tidsplanen för satsningar på nyinvesteringar som utbyggt förrådsutrymme och en utbyggnad av kiosken/
campingreceptionen.
Campingen siktar på samma inkomster som föregående år och 2.500
besöksnätter. Ett realistiskt mål
framöver för klubbens medlemsantal
är mellan 250 och 300 betalande. Och
vi räknar med samma organisation
med kommittéer som tidigare – det
gäller även informationen och marknadsföringen av klubben genom affischering, hemsidan och KIKaren.
Berra Sandström

✝ Klubbens förste
ordförande död
Den 21 februari somnade
Stig Stenström in efter
en längre tids sjukdom.
Stig var med och startade KIK och valdes till
klubbens förste ordförande 1973 och den posten hade han under två år. Stig minns vi som en glad
engagerad kille. Han verkade som lagledare för vårt A-lag under ett par säsonger på 70-talet och gjorde en värdefull insats som ledare för det många
unga spelare som fanns i laget på den
tiden. Senast såg vi Stig på klubbens
40-årsjubileum i somras.

R E P O R TA G E

Tillbyggnaden av klubbstugan börjar bli klar
I slutet av november påbörjades arbetet med utbyggnaden av omklädningsrummet för bastugäster och
bortalaget. Den till synes m
 arginella
tillbyggnaden kommer att märkas klart i såväl omklädningsrummet som klubbstugans själva entré
– det blir större svängrum, allmänt
fräschare och en mer tillgänglig
handikapptoalett.
Rudbergs Bygg & Snickeri har under Berndt Rudbergs ledning ansvarat för bygget, men många ideella
timmar har lagts ner på VVS-jobb,
el och städning. Det avslutande målningsjobbet kommer också att skötas
ideellt. Under mars månad bör finliret vara klart, sedan återstår utomhusmålning som får vänta tills våren
har anlänt.
När detta skrivs har utbyggnaden
kostat över 150.000 kr, men en del fakturor återstår att betala. Så vad slutsumman landar på är inte helt klart.
Givetvis har vi budgeterat för d
 etta –
men utan ett investeringsstöd på
45 000 kr från Region Gotland och en
utökat sponsringsbidrag på 12 000 kr
från ICA Maxi hade det varit tuffare.

Bada
bastu!

Berndt arbetar med grunden

Conny Rudberg en av snickarna

Isoleringen på plats

Henric fixar elen

Jocke Rudberg den andre snickaren

Vintertider 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.
Kurt Söderberg byggstädar
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S M ÅT T & G O T T

Även 2013 var
bastun välbeskt!

Emma Sedman lucia i lyckat event!
Klubbens traditionsrika luciaevenemang i Folkets Hus daterades till den
14 december och blev som alltid stämningsfyllt och kreativt. Ungdomarna
med lucian Emma Sedman i spetsen
svarade för ett fint och roligt scenframträdande med sånger och dikter.
Återigen lyckades Luciaansvariga
Camilla Stuxberg att förnya evenemanget och i år hade hon god hjälp av
sin evenemangskollega Johanna Hellenberg. Även lotterivinsterna hade

fått en ansiktslyftning med varierande och fina priser – mycket tack vare
sponsring från Oil & Vinegar.
Och det var extra kul att åtta av de
tidigare luciorna fanns på plats detta jubileumsår, nämligen Caroline
Sedman (1986), Annika Gustavsson
(1990), Johanna Hellenberg (1994), Rebecca Stuxberg (2004), Annie Stuxberg (2007), Emelie Gardell (2009),
Jennifer Stenström (2010) och Emma
Ekström (2011).

Kappelshamns är verkligen företagartätt
Om vi utgår från vad som brukar beskrivas som Kappelshamn i mäklarannonser över fastigheter till salu i
bygden börjar samhället i Vikänden
och sträcker sig upp till Marmorvägen på väg 149 och ut till Gostäde vid
Hallväg. Då bor det cirka 200 åretruntare i Kappelshamn. Tio procent av
denna befolkning är egna företagare.
Otroligt! Undrar hur många samhällen slår detta? Tror att kända smålandsorter som Aneby och Gnosjö har
svårt att match det procenttalet.
Här följer beviset i alfabetisk ordning: Allservice Trucking & Smycke
(Jana Wiberg), Ateljé Laila, Ekströms
Buss, Hembaket, JPA (Jonas Axén),
Kappelshamns Fritidsby, Kroppitopp,
Lennart Carléns Jordbruk, Lickershamns Fiskbod (Ingvar Hallgren),
Lindahls Skog & Trädgård, Maven,
Nehas Hemtjänst, Norrvange Stugor,
Oil & Vinegar, Stenströms Informa-
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tion & Marknadsföring, Strandängens Mat & Prylar (Kiosk och Stugor),
Vestland Fiskeri, Wasta Kvarn o Såg,
Åsas Kak & Bak . Någon kan KIKaren
ha missat och Snäckers Örtagård är
ju också som ett eget företag, vet inte
hur Åke Broberg driver denna lilla
pärla.
Alldeles i närheten av oss finns ju
också JO Last och Storugns båda storföretag Nordkalk och Kalkproduktion.
Förutom dessa egna företagare
drivs Kappelshamns Camping av KIK
och Kappelshamns Folkets Hus har
en uthyrningsverksamhet.
Inte konstigt att byn lever – med så
många driftiga individer, andra aktiva åretruntboende och sommarkappelshamnsbor! Några av de sistnämnde driver ju också företagsamhet i
bygden som Lilla Galleriet nere i Vik
änden och Tjelvlings Gatukök.

Bastubesöken ligger kvar på samma höga nivå som de senaste åren.
2013 visar bastuliggaren på 830 manliga och 414 kvinnliga bastubadare.
Lördagsbastun noterar åter nytt rekord, men färre extrabokningar under framförallt den varma sommaren gjorde att det totala antalet gäster
inte riktigt nådde upp i 2012 års rekordsiffror.
Under vinterhalvåret har poesin
också flödat och KIKaren kan publicera följande fyndiga versrader nedtecknade av olika bastare.
19 oktober
Igår teater om Ojnare skog
Kul att det några besökare drog
Viktiga frågor för alla oss
Oavsett på vilken sida man slåss
Det handlar om människan, jorden
och vårt sammanhang
Vare sig man tror på skapelseberättelsen eller på The Big Bang
9 november
Regnigt och mörkt och storugnsbuller
Halt på bryggan, ramla inte omkuller
Vattnet var högt och faktiskt rätt skönt
så att ta sig till bryggan, det var det
lönt
31 december
Nyårsnattens knastrande mörker nalkas
frugans värmda lekamen i viken svalkas
Dottern och jag säger inte usch, men
nöjer oss med vatten ifrån duschen
11 januari
Januariregn och dopp i sjön
Men vad har ni gjort av snön
Detta är ju inte bra
Lite vinter vill vi ha
Innan våren kommer hit
Vill nog marken vara vit
Änglarna vill landa mjukt
Vädret i världen har blivit helt sjukt
18 januari
Alla damer lika snygge
Fast vår bastu är ett bygge
Fint det blir när det blir klart
Hoppas, hoppas ganska snart

VI FEM

Fem svarar

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
GA Cup – hon vann den med Stenkyrkas damjuniorer.
Jag är medlem i KIK för att Kappelshamn har så bra gemenskap, för
att kunna vara med i klubbens aktiviteter – till exempel bollkul på sommaren, gubbarnas fotbollsträning på
söndagar, boule med mera, men även
för att stödja klubben så att den kan
leva kvar.
Klubben betyder mycket för mig,
det är en gemenskap, att det finns saker att göra både på vintern och på
sommaren.

Jonna Hedlund, Haninge
Jag och min familj är medlemmar
i klubben eftersom min mamma är
uppvuxen här och vi alltid åker ner
några veckor per år så har det känts
naturligt att stötta klubben och vara
en del av den. Klubben ser till att det
blir en bra och härlig gemenskap med
de olika aktiviteterna som hålls vilket
jag tycker är kul. KIK ser verkligen
till att alla känner sig välkomna!

Elisabeth Rudebäck,
Djursholm och Kappelshamn
Jag är född i Visby. Ända sedan 40-talet har jag och min familj tillbringat
oförglömliga somrar i Kappelshamn
och tycker därför att det är viktigt att
byn hålls levande.
Detta bidrar KIK med i allra högsta
grad tack vare en massa olika aktiviteter. Att vintertid dessutom bli uppdaterad via tidningen är ett sant nöje.
Det borde vara varje sommargotlännings självklara plikt att stödja
föreningen med tanke på att tidningen kommer i allas brevlåda vare sig
man har betalat årsavgiften eller ej.

Anders Littorin, Kappelshamn

Johan Carlén, Visby
Föddes väl i stort sett in i klubben.
En mycket välskött förening som
man kan representera med stolthet.
Klubben betyder gemenskap och
engagemang för mig.

Jennifer Stenström,
Kappelshamn
Medaljen i munnen visar att hon är
klubbens enda guldmedaljör i årets

Efter att vi flyttade hit till Kappelshamn upptäckte vi ganska snart vilken stor betydelse klubben har för
byn och dess gemenskap. Så det blev
ganska självklart för oss att gå med.
Jag har ju ingen historia ihop med
klubben som många andra, med fotboll och så vidare, men att kunna gå
ner på lördagarna för en bastu med
de andra gubbarna och känna att
man är en del av den gemenskapen är
väldigt härligt. Jag är ju mer en “motorkille” som gillar ljudet av en högvarvig Formel 1-bil – men att höra
skriken bortifrån fotbollsplanen på
sommaren, när det är match, är faktiskt ganska mysigt det också!
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Uppfylld upprymd!

Hej kära bybor, nu sammanställer vi
det gångna året, vintern är över och
våren har kommit – äntligen, härligt!
Medaljerna för Sverige strömmar in
på OS i Sotji som aldrig förr och nästan känns det samma i Folkets Hus
efter det gångna året. Tänk att så
många ville komma och fira – ett nyårsfirande där 65 stycken ville fira i
byns anda och Folkets Hus 80-års jubileum där 66 ville uppleva lite dåtid – fantastisk uppslutning! Vad bra
året har börjat!!
Fastighetsgruppen hade under mellandagarna en fixardag för att röja
upp i förråden så vi får någon ordning
någon gång enligt Evert, bra att du
ligger på. Detta känns verkligen igen
även privat att man skulle behöva röja
lite här och där :-). Fint blev det, för
nu hittar man saker man letar efter!
Dessutom är det arbetsdag 3 maj – notera i din kalender och kom då!
Nyårsfesten blev minnesvärd med
en trerättersmiddag med trevliga
grannar med glatt humör och sedan
fackeltåg genom byn strax innan tolvslaget. För att fira in det nya året nere
vid badstranden (bör bli tradition
tycker jag). Vi hade det så trevligt att
till och med Ingvar och Camilla valde
att förlova sig nere på stranden bland
fyrverkerier och thailyktor – vi gratulerar!
80-års jubileet blev en succé med
30-talstemat och som vanligt är vi
väldigt engagerande. Där några av
oss till och med ville klä ut oss precis
som det stod i inbjudan, trevlig tillställning. Hoppas några av er fick en
minnesvärd upplevelse från dåtidens
vingar – Åke Broberg, ett stort tack

för presentationen och historien om
Folkets Hus. Det serverades en historisk trerättersmiddag med en silltallrik som förrätt, köttfärslimpa med
kokt potatis, lingon med tillbehör –
det var ju spartider då, inte att glömma – och vi drack klassiska drycker
såsom Champis, lättöl och svagdricka
till. Efterrätten bestod av sockerinlagda päron med grädde – mums vad
gott! Måste ta med lite ”kvinnliga” intressen också – mat är viktigt! ☺
Verksamhets- och Fastighetsgruppen har verkligen uppfyllt våra förväntningar känns det som – så här
långt – vilken tur att vi har Er eldsjälar. Tack alla ni som hjälpt till och
ställt upp!
Har du något förslag eller en superbra idé så hör av dig. Hangvar Sportklubbsbingo rullar på, söndagar,
start kl 17. Det är bara att åka dit och
spela. Detta är en betydande hyresintäkt för Folkets Hus.
På årsmötet 21 februari avtackades
ordförande Olle Björklund, vice ordförande Freddie Claesson och sekreterare Camilla Stuxberg. Till ny ordförande valdes Ulf Lindahl – lycka
till! Som du ser så finns det folk i byn
som ställer upp mer än gärna. Tre ledamöter valdes – nyval på Lennart
Carlén och Mary Andersson samt
omval på Tord Svensson. Till suppleanter nyvaldes Lillemor Ringvall
och omvaldes Magnus Sjögren. Ingemar Andersson omvaldes som revisor och Agneta Enderberg nyvaldes.
Valberedningen fick nytt förtroende – det tackar vi för! 24 medlemmar
var närvarande och resultaträkningen klubbades igenom. Ekonomin är

god, tack vare alla kära andelsägare,
medlemmar, bingospelare, bidragsgivare, aktivitetsbesökare med flera –
hoppas jag inte glömt någon. Nu är
vi 127 stycken andelsägare och 77 av
dessa har betalat in medlemsavgiften – tack! Glöm inte göra det igen för
detta år. Ser att några redan har gjort
det, tusen tack!
En 18-årsgräns finns för rösträtt på
medlemsmötena. Personer under 18
år kan bli medlem ”gratis” om de tillhör ett hushåll, där det finns vuxna
som betalat årsavgiften. Fortfarande
behövs det fler andelsägare och medlemmar som ger tillskott i kassan för
att bevara vår anrika samlingslokal
från tidigt 1930-tal. Sponsring/gåvor/
bidrag/är alltid välkommet!
För ”Gamla” Andelsägare och Medlemmar; Medlemsavgift 2014, 150 kr,
sätts in på bankgiro 5680–1582.
För ”Nya” Andelsägare & Medlem;
betala in 161 kr* för 2014 på samma
bankgironummer och uppge namn
och adress/ mejladress
Väl mött till nästa gång!
Maria Littorin genom styrelsen
PS. Vi kallar till en extra bolagsstämma 27 mars kl 19 eftersom några obligatoriska punkter inte hanns med
vid den ordinarie stämman.
*Inträdesavgift 1 kr + 1 Andel à 10
kr + Medlemsavgift 2014 à 150 kr = 161
kr. Summan kan verka lite udda men
– 1 kr är en inträdesavgift som funnits sedan bildandet, 10 kr är en andel (du får max köpa 50 st om du vill
stötta Folkets Hus ännu mer) och 150
kr är själva årsavgiften.

Mer om din favoritklubb hittar du på www.kappelshamnsik.se

