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Vad hände med barken Thor?
Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se
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Berras sida
Hej igen!
Senast jag skrev några rader på min sida
i KIKaren var det ännu lite bister februarikyla, men nu i maj har livsandarna börjat
vakna, liksom vår lilla by. Roine gjorde
senast en layoutmässig mindre förändring av klubbtidningen som att vi exempelvis tagit bort innehållsförteckningen
på förstasidan. Sexton sidor är inte fler
än att det går att bläddra sig fram till det
du finner intressant.
Roine har dessutom nu lagom till sommaren moderniserat vår hemsida. Den är
nu uppdaterad med senaste tekniken och
är skalbar, vilket innebär att den är läsvänlig oavsett om du surfar i mobilen, på
läsplattan eller i datorn.

Nu vet vi lite mer!
Jag skrev senast att 2015 skulle bli ett
ovisst år – och såklart mer än halva året
är ännu ett oskrivet blad – men jag tycker
mig ändå se några försiktigt positiva
saker.
Lite överraskande har vapenvilan i
Ukraina någorlunda efterlevts och äntligen har avtalet om vapenexport till den
kvinnofientliga diktaturen i Saudi-Arabien sagts upp.
Men det finns dock saker i den negativa vågskålen – IS skräckvälde i Syrien
och Irak fortgår. Dessutom verkar Region
Gotlands ekonomi fortsatt usel. Likaså
tycks inte heller vansinnesdåd med dödlig utgång och hatet på sociala medier
minska.
Kappelshamns hamn är ännu ett frågetecken. Men av allt att döma får vi ett
besked under hösten om det blir Försvarsmakten som köper eller arrenderar
hamnen. Blir det inte så verkar det som

om Regionen tänker lägga ut vår för Gotlands framtida infrastruktur så viktiga
hamn till försäljning igen.
Kappelshamns nya krog har öppnat
lite försenad. En succé? – det vet vi inte
ännu. Men invigningen var trevlig och
nye ägaren Björn Schröder ger svar på
frågor i Företagskikaren.
Våra fotbollslag har börjat året med
många förluster – men det ligger i luften
att en vändning uppåt är på gång. Glöm
inte att gå på sockenderbyt den 17 juni
mot Hangvar på Snäckersvallen! Det är
fjorton år sedan klubbarna möttes i ett
riktigt divisionfyra-derby.
Förutom en trevlig, mysig grillafton
1 augusti, har vi också att se framemot
midsommarfirande i juni, klubbmästerskap i varpa och boule i juli samt Triathlon, förutom alla trivsamma bollkulkvällar.

Integration
Som jag alltid tyckt – du är välkommen som fotbollsspelare i KIK oavsett
bakgrund. Visst, det var kul för tjugo
år sedan att 80–90 procent av spelarna
var egna produkter från ungdomsfotbollen eller hade en geografisk koppling
till bygden. Men vi lever i en ny, annorlunda – och egentligen rätt positiv, härlig
tid. Vill någon ung kille med bakgrund
från fruktansvärda händelser i sitt hemland skapa sig ett bättre liv i Sverige är
han självklart välkommen att bidra till ett
bättre fotbollslag i Kappelshamn. Jag tror
också att om han är ute och spelar hemmamatcher på vackra Snäckersvallen, då
kanske också en anknytning till bygden
skapas som förhoppningsvis kan gynna
oss som bor här.
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Midsommarfirandet
tillbaka till hamnen!
1984–86 arrangerade klubben midsommarfirande vid hamnen. Sedan flyttade
vi firandet till Snäckersvallen och det har
varit lyckat. Men det kan vara kul att förändra lite i traditionerna. När vi fick en
idé om att prova en återgång till byns
naturliga centrum Kappelshamns hamn
och fick ett positivt gensvar från Hamnföreningen bestämdes att vi testar hamnen igen.
Hör av mig om ett kvartal – om ingen
katastrof inträffar.
BERRA SANDSTRÖM
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Då Thor strandade i Kappelshamnsvikens innersta
Vid badplatsen Gamla Thor längst in i
Kappelshamnsviken har säkert många
lärbrobor och andra badat genom åren.
Badplatsen har en fin sandstrand och är
relativt grund, varför den är särskilt lämpad för barnfamiljer. Platsen har också
använts som campingplats för tältare,
om än i liten skala, och då framförallt i
samband med danser på Strandängens
festplats – vild camping får man väl säga.
Men varifrån kommer namnet Thor,
och hur hamnade vraket på platsen?
När jag var barn hörde man alltid historien att det var en skuta som hette
Thor och som skulle till Slite, men hade
ett gammalt sjökort som utvisade en
farled från vad som förr hette Nordervik och till Vägumevik (En historia som
finns i många varianter och till exempel
även berättas med utgångspunkt från
ett par av träsken på Fårö, redaktionens
anmärkning). En annan historia är att
en skuta strandade längst inne i viken
”samma dag som Lilly konfirmerades”.
Lilly var född 1 juni 1900 vid Storugns.
Eftersom två segelfartyg med samma
namn genom åren strandat i den inre
delen av Kappelshamnsviken så kan en
förväxling ha uppstått.
Då jag under senaste åren har forskat
i Gotlands sjöfart under 1800-talet tror
jag mig kunna ge svaret på hur namnet
”gamla Thor” uppstått och hur vraket
hamnat på platsen.
18 juli 1873 strandade norska barken GodtHaab på Salvoreven. Hon var
på resa Helsingfors–Leithford med last
av trävaror. Dräktigheten 341 ton netto.
Hemort Brevik.
13 augusti blev hon flottagen av bärgningsångaren Hermes och införd till Kappelshamn samt blir förklarad kondemnerad. 29 september blev hon inropad på
auktion av CP Westöö, pris 2 000 kronor.
Hon kom således att ingå i CP Westöös
rederi som tidigare bestod av fyra fartyg,
skonerter på mellan 45 och 145 ton netto.
Barken togs in på Storugns varv, reparerades omsorgsfullt, och bytte namn till
Thor. Hon var med sina 341 ton netto ett
stort fartyg jämfört med de övriga fartygen i CP Westöös flotta, men även ett
stort fartyg med gotländska mått mätt.
Besättning var troligen på tolv man.
Enligt tulljournalen avgick Thor från
Storugns den 4 juni 1884 med en barlast
av sand till Newcastle.

Dagens rester av barken Thor – ännu sticker spanten upp, men idag bildas inte på
samma stora sätt som förr en särskilt varm bassäng där inom skrovet. Där var det
härligt att bada, minns Åke från sin barndom, samt att lärare och barn vid Staplebacke skola brukade inviga höstterminen med att cykla hit till vraket och bada.

15 november kom Thor sedan hem
till Storugns utan last från Köpenhamn.
25 april 1885 avgår Thor med en last av
20 750 kubikfot slipers destinerad till
Landskrona.18 december 1885 kommer
Thor hem till Storugns utan last från
Karlshamn.
Under 1886–87 kom Thor att ligga
upplagd vid Storugns hamn. Orsak var
okänd. Fanns det inga frakter för denna
typ av fartyg? Fick man inte någon
besättning? Hade hon lidit någon form
av haveri?
24 september 1887 uppstod en ”orkanlik” nordnordostlig storm. Thor slet
sina förtöjningar och drev till den plats
där hon än idag ligger. Den 30 september nämnde Gotlands Allehanda att det
överallt låg kullvräkta gärdesgårdar och
träd, respektive att vattnet i Storugnsviken drevs upp till landsvägen samt att en
i hamnen liggande haverist slets loss och
drev ned mot ett annat skepp, varpå båda
kom i drift och nu står på grund.
Enligt en rapport skriven av Tullen vid
Kappelshamn Tullstation 26 september
hade Thor fått lindriga skador, endast
brädgången intryckt, samt att hon nog

kommer att bärgas. Det andra fartyget
som drev loss från Storugns brygga och
som strandar 100 m från Thor var skonerten Frithiof om 151 ton netto och hemmahörande i Vätö – som redan då bedöms
vara vrak.
Frithiof vet vi inte mycket mera om,
men resterna torde ha bäddats ner i
sanden. Och som vraknamnet säger så
blev det heller ingen bärgning av barken
Thor. Resterna stack dock länge upp och
bildade en karaktäristisk profil i viken.
Ännu idag, 122 år senare finns rester
kvar, fast som ses av Ingvar Anderssons
foto nu med spanten nästan helt borta.
Men för 50–60 år sedan kunde man bada
inuti vraket – där var vattnet också lite
varmare.
Vraket efter barken Thor är beläget på
mark tillhörande Lasse Ahlström.
Frågar man Lasse om han äger någon
båt blir svaret:
– Jag har en gammal båt, men den är
i dåligt skick.
ÅKE BROBERG
artikeln är tidigare publicerad
i tidskriften Haimdagar 2009
FOTO INGVAR ANDERSSON

4 ● KIKaren nr 141 juni 2015

Tuff inledning i div 4
Vårt nyuppflyttade A-lag har haft en
besvärlig inledning i den högsta gotlandsserien i fotboll. Inga av matcherna
under april och maj har gett några poäng,
men poängen kommer i juni. Laget innehåller många nya spelare som ännu inte
riktigt har blivit samspelta, men i vissa
matcher har det sett väldigt bra ut under
en halvlek eller så. Men en viss ineffektivitet i kombination med slarv i spelet på
egen planhalva har medfört många baklängesmål och få bollar i motståndarburen. I två av matcherna – tufft motstånd
långt borta på södra Gotland i form av
Fardhem och Levide – har vi varit riktigt bra i matchens inledande 55 minuter, men sedan tappat. I hemmamatchen
mot Visby AIK var det mer tvärtom – en
svag första halvlek, förbyttes av en klart
bättre andra.

Robin, Jonas, Micke och Morteza F – fyra duktiga nyförvärv.

Det återstår ännu många matcher och
målsättningen – minst en tiondeplats
för att undvika nedflyttning – står kvar
och det är klart realistiskt att uppnå.
KIK har använt sig av inte mindre än 24
spelare under de inledande sex matcherna. Av de 17 som medverkat i fler än en
match är inte mindre än sex nyförvärv.
Morteza Azizi, 22 år kom till ön för ett
par tre år sedan och var tidigare licensierad för Afghanska Föreningen i Västerås.
Mest användbar som yttermittfältare och
ytterback, men har visat i B-laget och på
träningar att han också är en ypperlig
målvakt. Tuff och ettrig i sin spelstil.
Ali Faizi, en 17-årig träningsvillig
talang som mest fått hoppa in som yttermittfältare. Spelade förra året i Visby
AIK:s juniorlag.
Morteza Fayasi, fyller 21 i sommar. En
initiativrik, teknisk och snabb kille. Är
användbar på flera positioner men har
hittills lyckats bäst som högerback. En
lirare som överraskar motståndarna med
oväntade ruscher och god dribblingsförmåga.
Jonas Gatu, 31 år i sommar – en duktig innebandykille i Visby IBK som tänker varva ner och satsa på fotboll istället,
där han har ett förflutet i div 5 på fastlandet för ett antal år sedan. Har varit bäst
på plan i de flesta av de fyra matcher han
medverkat i. En kvick central bollvinnande mittfältare med gott spelsinne.
Mikael Lundin, 33 år. Kan användas i anfallsposition eller på mittfältet.
Har ännu så länge gjort ett mål på fyra
matcher. Den målskörden kommer att

Patrik är en av de nyttigaste
spelarna från fjolårstruppen

Morteza Azizi

ökas på ordentligt, när Micke hunnit bli
mer samspelt med sin lagkamrater.
Robin Melin, innebandylirare i Visby
IBK – fyller 23 i sommar och har tidigare lirat fotboll för bland annat Gute och
Visby AIK. Riktigt duktig mittfältare och
snabb anfallare som hittills svarat för
hälften av våra mål – två stycken alltså.
Det senast nyförvärvet är också en
innebandylirare i Visby IBK – 25-årige
Patrik Jansson från div 5-klubben Rasbo
IK i Uppland. Putte – som han kallas –
har ännu så länge bara hunnit med en
A-lags- och en B-lagsmatch, men även
han har visat gott spelsinne och goda
mittfältsegenskaper.
Dessutom har vi ett gäng på cirka tio
spelare med koppling till Region Gotlands Haima-projekt för ensamkommande flyktingar som vi licensierat
under våren. Av dessa har merparten hittills spelat någon enstaka A-match eller
minst ett par B-matcher.
Resultat hittills: 15 april FC Gute (hemmamatch på Slite Konstgräs) 0–8 (0–3),
25 april Fardhem Garda (borta) 1–3 (1–1),
29 april (hemma) Dalhem 0–8 (0–4), 9
maj Väskinde (b) 2–4 (2–1), 13 maj (h)
Visby AIK 1–5 (0–3), 23 maj Levide (b)
0–4 (0–0). För matchdetaljer se hemsidan www.kappelshamnsik.se
I juni väntar flera intressanta
matcher – först hemma mot IFK Visby,
sedan ett bortamöte mot Hansa/Hoburg.
Därefter är det dags för det första sockenderbyt i fyran på 14 år – mot Hangvar
på Snäckersvallen den 17 juni kl 19.00
och så den viktiga hemmamatchen på
samma arena mot hittills poänglösa
Fårösund en vecka senare.
BERRA SANDSTRÖM
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Rekordungt B-lag går riktigt bra

På lagbilden från premiären 3 maj syns följande killar: Stående från vänster: Berra Sandström (lagledare), Ehsan Mohamadi, Samuel Wattskog (FC Gute), Samuel Östman (FC Gute), Joar Gutesson (FC Gute), Ali Faizi, Morteza Fayazi, Naim Faizi, Gustav Melander (Fårösund) och Peter Andersson (tränare). Knästående från vänster: Robin Melin, Håkan Sandström, Pontus Westberg (Fårösund), Robert Leal (Fårösund), Mohammed Hedari samt Ali Haidari.
I år har vi ett lite annorlunda samarbete
med B-laget. Förra årets konstallation
Fårösund/Kappelshamn B har i år bytt
till Kappelshamn/Fårösund B eftersom
vår samarbetspartner i norr inte som
tidigare kan leverera drygt hälften av spelarna, utan kan bara ett fåtal per match.
Iochmed KIK:s integrationsprojekt med
ensamkommande
flyktingkillar
på
Region Gotlands Haima, kan vi leverera
rätt många spelare per match. Men för att
få en bra balans i laget så har vi skrivit
ett av Fotbollförbundet godkänt samarbetsavtal med FC Gute, så att vi även kan
få låna unga spelare från den föreningen.
Spelare som inte får så mycket speltid i
Gutes ungdomslag i fastlandsserier.
På ledarsidan har laget också förstärkts
med steg 4-utbildade tränaren Peter
Andersson, som både har koppling till

Haima-gruppen och FC Gute. Ett rekordungt seniorlag får godkänt efter fyra
matcher – en vinst, en oavgjord och två
förluster. I en jämn tabell ligger vi visserligen näst sist, men det är bara tre poäng
upp till fjärdeplatsen.
»» 3 maj När/Hemse (hemma Snäckers
vallen)) 2–2 (1–0) – medelålder 19,3 år
»» 7 maj (hemma Fårösunds IP) 0–6 (0–4)
– medelålder 17,3 år
»» 17 maj (borta) 3–2 (3–2) Klintehamns –
medelålder 18,2 år
»» 28 maj (hemma Snäckersvallen) Stenkyrka 0–3 (0–1) – medelålder 22,1 år
Enda plumpen i protokollet är matchen
mot Vänge – men där blev nog laget lite
väl ungt och killarna vägde för lätt mot
tunga och Roma-förstärkta Vänge.

Förlusten mot Stenkyrka är inte mycket
att orda om – för dagen bra motståndare
gjorde svårt för våra inte helt samspelta
killar. Ett verkligt internationellt stuk
på laget – ingen av de fjorton spelarna
är födda i Sverige. Nio är födda i Afghanistan, två i Somalia, två i Irak och en i
Gambia! För mer detaljerade matchrapporter gäller hemsidan www.kappelshamnsik.se
Nästa hemmamatch är speciell.
För första gången i historien möts
Kappelshamns och Hangvars reservlag i ett sockenderby i div 5. Boka in
torsdag 11 juni kl 19 på Snäckersvallen!
Hittills har vi använt 33 olika spelare i
de fyra matcherna i genomsnitt har KIK
levererat 9, Gute 2,5 och Fårösund 2 spelare per match.
BERRA SANDSTRÖM

Aktuella serietabeller, se sidan 15 ››
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FöretagsKIKaren
Nya ägare och nytt namn på
byns restaurang – Björnes Diner

Margaretha och Björn Schröder från
Lidingö är nya ägare till Dinern.

Kappelshamnstjejen Johanna Stenström
serverar på Björnes Diner i sommar.

På premiärlördagen i mitten av maj kom
det cirka 50 gäster.

Som de flesta redan vet och märkt
har restaurangen med hotellrum mitt i
byn bytt ägare och namn. Björn Schröder heter den nye innehavaren till byns
restaurang. 57-årige Björn från Lidingö
köpte fastigheten i slutet av förra året och
hade premiäröppet 16 maj.

När detta skrivs har du haft öppet ett par
helger under mitten av maj – hur har starten varit?
– Lite för lugn! Premiärlördagen var det
50 gäster, det var bra och söndagen den
24 maj var det helt OK, men det får gärna
vara lite mer hektiskt.

Har du några andra planer på lite längre
sikt?
– Just nu fokuserar vi på att driva på som
det är den här säsongen. Sedan får vi se.

Berätta om din bakgrund och vad du gjort
tidigare i livet!
– Har arbetat som snickare, undertaks
montör men den största delen av livet har
jag varit verksam i SAS.

Hur är ditt förstahandsintryck i övrigt av
Kappelshamn?
– En trevlig ort med trevliga människor.
Fantastiskt med närheten till havet!

Du är ny i branschen – varför blev det en
satsning på krog och hotell och varför
Kappelshamn?
– Det är tillfällena som gör det. Min fru
Margaretha och jag har drivit Bed &
Breakfast i liten regi och när detta dök
upp så kände vi att detta kunde vara
något för oss.
Kommer du att bli gotlänning på heltid
eller kommer du att växla boende mellan
storstan och byn?
– Jag kommer att tillbringa mycket tid av
sommaren här men har mitt boende på
en husbåt på Gåshaga Marina där jag
är folkbokförd. Margaretha jobbar kvar
i Stockholm och kommer att sluta upp i
stort sett alla helger.

Kommer du att driva verksamheten mest
själv med anställda eller blir det mer som
ett familjeföretag?
– Det är ett familjeföretag men vi behöver
anställda som är proffs. Vi har hittat en
bra kock, Simon och en erfaren restaurangansvarig, Paulina.
Om vi jämför med Anne och Stefans koncept – vad blir de största förändringarna
av verksamheten?
– Om det fungerar ska vi försöka ha lite
längre öppet. Även om köket kommer
stänga 22.00, så kommer det att finnas
mat även efter detta. Det gör att vi kan ha
öppet lite längre om gästerna så önskar.
Vi kommer ha en fast meny som varje
vecka uppdateras med något erbjudande
som vi har på vår griffeltavla. Konceptet
Diner är kvar.

Har du några speciella fritidsintressen?
– Älskar att resa och upptäcka nya länder
och kulturer. Vi har rest en hel del min
fru och jag under vintern, då vi oftast haft
semester. Tycker också om att läsa.
Hur vill du beskriva dig själv som människa?
– Öppen, social och nyfiken på livet. En
del säger att jag är snäll.
Nämn något du vill förändra i landet och
i världen!
– Det är ju en komplex fråga. Vi tycker väl
alla att det är för mycket orättvisor och
ojämlikt.

Fem korta
Bästa årstid – sommar
Bästa avkoppling – läsa, titta på havet
Favoritmat – lamm i alla former
Favoritdryck – vatten, vin till mat
Häftigast färg – marinblå
BERRA SANDSTRÖM
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Folkets Hus-föreningen

Årsmötesrapport

Många på After Eld

Lördagen den 7 mars bjöds det in till årsmöte i Kappelshamns
Folkets Hus. Det var cirka 30 förväntansfulla deltagare som
bänkade sig inför mötet. Berra höll för kvällen i ordförandeklubban och skötte det uppdraget med bravur.
Det ekonomiska läget är gott men alla jobbar för att hitta
nya vägar att dra in pengar på. Vi har fått en del sponsring
och det tackar vi för. Vår strävan under 2015–16 är att behålla
gamla medlemmar samt öka antalet nya, att kunna ordna aktiviteter för olika åldrar samt påbörja renovering av lokalerna i
Folkets Hus. Detta gör vi för att förhoppningsvis ska kunna
förbättra föreningens ekonomi även på längre sikt. Medlemsavgiften låter vi vara oförändrad 150 kr/år.
Nytt för i år är att antalet styrelseledamöter kommer vara
sju och suppleanter ökas till tre. Ulf Lindahl valdes om till ordförande och till styrelseledamöter Lillemor Ringvall, Annika
Höök samt Stefan Lundgren. Valda på två år sedan tidigare
är Mary Andersson, Lennart Carlén och Tord Svensson. Som
suppleanter ser vi Kjell Carlén, Ulla Carlén samt Eva Hederstedt.
Vi kommer oxå att utlysa en extra stämma i sommar, där
förslag till stadgeändringarna tas upp.
Efter årsmötet underhöll Calle Brobäck oss med berättelser
och anekdoter från bygden och sedan bjöds det på en fantastisk Tacobuffé och dryck.
Vi tackar alla eldsjälar och medlemmar för en härlig kväll!

Efter att valborgsmässobålet hade brunnit ut i blåsten var det
åter dags för en trevlig samvaro inne i Folkets Hus. Det årligen
återkommande ”After Eld” drog till sig oväntat många besökare denna kyliga aprilkväll. Mat, dryck och lite musik avnjöts
i glada vänners sällskap. Tack för god uppslutning och på
återseende nästa Valborgsmässoafton.
Sommaruthyrningen i Folkets Hus står för dörren. Vecka
28–32 är det uthyrt hela veckor. Dessutom tre dagar i början
av juni. Fortfarande finns det lite plats kvar och vi kan ju hoppas att det dyker upp något – kanske Almedalsveckan, vecka
27. Under våren har huset utnyttjats ungefär som tidigare år
bortsett från bingon. Pensionärsdans PRO, sång och musik –
även det Hall/Hangvar PRO. Zumba har det varit under tio
veckor. En och annan privat fest har även ägt rum.
Antalet medlemmar som betalat tills idag är cirka 40. Vi ser
gärna att fler betalar och stöder vår verksamhet. För närvarande ser ekonomin god ut och sommaruthyrningarna kommer ju ge att bra tillskott i kassan.
Vi vet att det kommer att gå åt en hel del under hösten då
vi planerar att påbörja en rejäl ansiktslyftning i huset. Alla
utrymmen på nedervången kommer att målas om till ljusa fräscha färger. Den som vill göra en insats är mer än välkommen. Kontakta Uffe Lindahl!

ANNIKA HÖÖK, SEKRETERARE

LILLEMOR RINGVALL, KASSÖR
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Nytt fräsch duschutrymmet för
bastubadare och bortalag
Under mars månad blev investeringen
ibland annat nya golv- och väggmotor plus nytt ventilationssystem klart.
Under en lördag fick bastubadarna byta
om i hemmalagets omklädningsrum och
utnyttja Ola Larsson framkörda mobila
vedeldade bastu.

Bastun är öppen lördagar
kl 16–18 för herrar, 18–20
damer och 20–22 blandat.
Avgiften är 20 kr för vuxna
och 10 kr för 7–15 år. Årskort 500 kr för vuxna och
250 kr för 7–15 år. Under
oktober–mars tidigareläggs
tiderna en timme.

Bastulyrik
Som vanligt publicerar KIKaren några
rimmade rader som skrivits ner i bastuliggaren.
28 mars
Så fint och grått
snyggt vi fått
18 april
Och nu så vill jag sjunga
att kalla bad är bra
Å alla vackra damer de tycker ju som
ja’
Och jag är blå om bena precis som det
ska va’
Så därför vill jag sjunga att blåa ben
är BRAAA!

Klubbens vaktmästare Kenneth Berg har haft en jäktig vår med bland annat rekordmycket gräsklippning. Ibland kunde han dock koppla av med lite annat som byte av
reklamskylt.

25 april
Ikväll har ingen bråttom
och ingen ska bjudas bort
så vår eftersittning lär inte bli så kort.
Och dricka vårt med havda vin med
faiblesse
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Mocca – en profil i bygden!
På 90-talet sågs han cyklandes i stort
sett varje dag runt om på norra Gotland.
Det blev 500–600 mil om året. Cyklisten hette Ingemar Axén, mer känd som
Mocca. Han köpte nya fotbollskor som
70-åring. Mocca bor i en liten stuga mittemellan Kappelshamn och Hangvar.
Men det har han inte alltid gjort. Smeknamnet Mocca fick han för längesedan och det är en speciell historia. De
senaste åren har vi sett honom springa
mycket på Snäckersvallen – dels som linjedomare, dels som aktiv spelare på våra
organiserade spontanfotbollskvällar för
stora och små. I januari satte han personligt rekord för våra blandade tvåmålsspelningar i Kustparkshallen i Fårösund
med tre mål – varav ett riktigt giftigt,
oväntat och smart skott i en tom målbur. Mocca ingår också i KIK:s anläggningskommitté, men har gjort sina flesta
ideella arbetstimmar hos grannklubben
Hangvar på Skogsgläntan. KIKaren har
gjort en intervju med denne sympatiske
profil i bygden.
Vi börjar väl med det som jag vet många
undrar över – varför fick du smeknamnet
Mocca?
– Jag var 17 år och hade fått jobb på en
fotoateljé vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Själv bodde jag i Årsta, cyklade
till jobbet och tyckte att mockajacka och
mockaskor var lämplig klädsel. Dom

äldre fotograferna ansåg mig nog alltför
pratsam och rätt självsäker, trots att jag
var yngst i gänget, så dom började reta
mig med ”den där Mocka, du vet”. Vilket gav mig chansen att retas lite tillbaka.
Det var bara att köpa mockahandskar,
mocka-armband till klockan, mockaslips med mera. Vips så var smeknamnet registrerat. Stavningen ändrade jag
senare för att den skulle bli snyggare
som min firmalogotype: /moccabild/.
Det här med smeknamn och hur dom uppkommit är intressant. Vi fortsätter med en
kort förklaring till dina tre barns också rätt
speciella smeknamn – Kutte, Skruttan och
Smulan!
– Hur och när mina barns smeknamn
kom till har jag ingen aning om. Dom får
väl skrivas på familjen Axéns allmänna
intresse för sådant som kallas ”ordbajs”.
Hur kommer dig sig att reklamfotografen Mocca hamnade på Gotland och blev
bonde i Hangvar?
– Den här sortens frågor är svåra att
svara bra på eftersom svaren innehåller
så mycket- ”om inte om hade funnits”.
Jag har aldrig ansett att pengar är det
viktigaste här i livet och det kanske är tur
det. För när jag säger bonde menar jag
”den gammaldags bonden” som verkligen inte hade stora pengar i omlopp,
utan byggde en stor del av sin verksam-

het på byteshandel. Att jag hamnade på
Gotland är mest en slump, att jag kom
till Hangvar är ännu en slump som stavas Sigsarve.
Du har nu tillbringat större delen av ditt
liv i vår socken, utgår från att du trivs här.
Vad är det som är så bra på den nordvästra delen av ön?
– Vi liknar varann, naturen och jag.
En-vis och lite storslagen (lite? av det
sistnämnda gäller mig). Lärde mig att
uppskatta naturen under alla orienteringstävlingar i lumpen på KA 3 1959.
BERRA SANDSTRÖM

Siv – byns pokerdrottning!
Vi har ett gäng på runt tio stycken som
hyr klubbstugan en gång i kvartalet för
att spela poker så där lite på skoj. Men
det koras alltid en mästare och den titeln
har det varit omväxlande innehavare av.
Den av deltagarna som haft det genomsnittligt bästa placeringarna med en
seger och två andraplatser är den enda
tjejen i gänget Siv Larsson. Så hon kan
verkligen kallas pokerdrottning.
Hur kommer det sig att du, Siv, är så bra
i detta kortspel – bra pokerfejs, tur med
given eller duktig på att psyka motståndarna?
– Tur måste man ha och ett bra pokerfejs hjälper. Men det handlar framförallt
om att ha tålamod och orka vänta på rätt
kort. Det lönar sig inte i längden att vara
med och spela varje giv – då tar markerna slut alldeles för tidigt. Sedan hjälper
det att vara hyfsat uppmärksam på hur

ens medspelare agerar när de får bra kort
eller när de försöker bluffa. De flesta har
alltid något lite detalj som avslöjar dem
och det är de nog inte alltid medvetna
om. Den absolut bästa strategin är dock
att hålla sig nykter eller åtminstone nyktrare än sina medspelare
Du är hittills ensam tjej i gänget – borde
inte dina framgångar kunna inspirera fler
kvinnor att delta?
– Det vore fantastiskt kul om det händer. Framförallt så är det viktigt att veta
att det inte krävs några större förkunskaper. Själv så hade jag bara spelat denna
variant av poker en gång tidigare. Tycker
man det är kul att spela kort så tycker jag
att man att ska testa. Vi är flera i gänget
som är ganska nya så de med lite mer
erfarenhet är väldigt hjälpsamma och tålmodiga.

Har du funderat på att delta i större pokertävlingar på ön eller fastlandet – där förekommer väl stora prispengar?
– Nej, jag är så nöjd så. Det är ju sällskapet och själva deltagandet som är
det viktiga om det går bra så är det rena
bonusen. Fast om Kappelshamns IK
sponsrar med anmälningsavgiften till
European Poker Tour 2016 så kan jag alltid ändra mig.
BERRA SANDSTRÖM
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Hangvar fiberförening

Sammanfattning av årsmöte
Den 28 april hade föreningen sitt årsmöte i Hangvar bygdegård dit cirka 90
personer kom. Det var trångt och varmt
men en mycket bra stämning med stort
intresse från deltagarna som bidrog med
många positiva frågor och diskussioner.
En mera detaljerad sammanfattning
finns på hemsidan www.hangvarfiber.se
På mötet beslöts att föreningen i fortsättningen kommer att ha brutet räkenskapsår vilket innebär att följande årsmöten kommer att genomföras under
sommarperioden så att fritidsboende
kan delta. Detta innebär att föreningen
kommer att ha ett nytt årsmöte redan i
sommar, nämligen torsdagen den 16 juli
kl 19.00 i Hangvars Bygdegård. Då ska
även Gotland Fiber delta.
Efter sedvanliga val kommer styrelse
att ha följande sammansättning – Rune
Kahlbom ordförande, Gerd Holmgren
kassör, Sara Lönning sekreterare Gustav
Jonsson och Åsa Stenström. Till suppleanter valdes Janne Gustavsson och
Erik Gardell. Revisorer Arne Ekström
och Johan Melin med Sixten Björklund
som suppleant. En valberedning utsågs
bestående av Berra Sandström (sammankallande), Henning Andersson och
Urban Bogren

jag uppmanar samtliga i området att ta
tillfället i akt, då det visat sig att det har
blivit en kostnad på 10.000-15.000 kronor
extra vid anslutning i efterhand i andra
områden.

Föreningens nya målsättning/
ändamål som togs under årsmötet
Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas intressen som användare
av bredbandskommunikation i fibernätverk, vi är en användarförening. Användarföreningen har som syfte ge stöd till
medlemmarna relaterat till operatören
Gotland Fiber samt tjänsteleverantörerna
i det öppna nätverket. Som användarförening ges också möjlighet till gruppavtal
för tillgång till olika tjänster.

Axplock ur verksamhetsplanen
Genomförande av föreningens nya ändamål och målsättning.
Samarbeta med Gotland Fiber samt
deras partner BRS för planering och
markavtal.

längre tid, så sjunker hastigheten och du
måste då vara uppkopplad längre för att
få din information från nätet. Systemet
biter sig själv i svansen! Avtalen medger
också endast nedladdning av begränsad
mängd data och kommer man över den
gränsen och vill ha mer, får man betala
extra.
I ett fibernät vet den enskilde abonnenten vilken hastighet man betalar
för, exempelvis 100 Mbit/s och det finns
ingen gräns för hur mycket information
man får ladda ner. Det blir enkelt att
använda olika tjänster, alltifrån internetbank till filmkanaler. Man riskerar inte att
”fastna i trafikstockning” såsom användare av mobilt internet gör och man
behöver inte hålla koll på hur mycket
man har använt internet. En avgörande
faktor för fiberanslutning alltså. Samtidigt är förstås det mobila nätet viktigt för
det mobila användandet.

Varning för
oseriösa låneerbjudanden!
Några medlemmar har fått låneerbjudande från personer som verkar tvivelaktiga. Det föreningen kan råda till är att
ansöka om lån via Gotland Fiber eller
egen bank.

Nuläge Gotland Fiber
och antal anslutningar

Bredbandsdebatt i Sverige

Gotland Fiber/IP-Only, som kommer att
äga nätet, har påbörjat projekteringen av
fibernätet med nuva-rande beställningar
för anslutning som ligger över 50 procent, förmodligen något över 60 procent.
Före-ningen och Gotland Fiber arbetar
tillsammans för att komma över 65 procent anslutning så att vi kan räkna med
en anslutningskostnad på 16.500 kronor.
När Gotland Fiber stänger för beställningar med nuvarande pris är osäkert
men det börjar närma sig ”fem i tolv”. Så

Under den senaste månaden har det varit
en debatt om bredbandsnätet i Sverige.
Det är viktigt att man inte blandar ihop
problemen utan klart anger skillnaderna
mellan fibernät och det mobila nätet.
Ett exempel är begreppet fri surf som
inte finns längre från operatörerna och
det gäller bara det mobila nätet, inte
fibernätet. I det mobila nätet delar alla
mottagare som är uppkopplade till en
mast på hastigheten vilket också betyder att ju fler som är uppkopplade och ju

RUNE KAHLBOM, ORDFÖRANDE

Kallelse till

ÅRSMÖTE
16 juli, kl 19.00
Hangvar
Bygdegård
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Mats krönika
Jag antar att ni sett ”Mästarnas mästare”
i SVT?
Det är ett av mina favoritprogram, och
jag missar aldrig ett avsnitt.
Men det är inte tävlingarna som är grejen. De är oftast ganska ointressanta.
Före detta elitidrottsmän, många långt
ifrån den form de hade när de var som
bäst, som lallar runt i plojtävlingar blir
sällan riktigt bra tv.
Nej, det intressanta är filmerna om
deras karriärer. Att få återuppleva stora
idrottshändelser igen tröttnar jag aldrig
på.
Jag skulle vilja ha ett ”Sportspegeln”
en gång i veckan med greatest hits. Vadsomhelst. Repriser på SM-finaler, fantastiska mål, hockeyjubel mot Sovjet.
Nu har ju förvisso tekniken kommit
ifatt mina önskemål. Med Youtube kan
man frossa i det mesta. Häromveckan
såg jag till exempel VM-krönikan från
1994 igen.
Men problemet då är ju att jag bara tittar på det jag vill titta på, det jag redan
känner till. Det blir en helt annan sak
med ett redaktörat program där någon
annan gör urvalet. Någon som kan överraska mig.
Det var fantastiskt att se backhjälten Patrik Anderssons film i ”Mästarnas
mästare”. Jag hade glömt hans tid i Bayern München, hade glömt hans avgörande mål på stopptid.
Jag tänkte att jag skulle göra en lista
över mina favoritidrottsögonblick genom
tiderna, men det är omöjligt. Jag började
fundera på Peter Forsbergs straff i Lillehammer, Ravellis räddning mot Rumänien och Niklas Lidströms slagskott mot
finnarna i OS i Turin 2006.
Men sen då? Jag missar ju massor.
Charlotte Kalla, Thomas Wassberg,
Gunde Svan, Björn Borg, Edberg... det
går inte att göra en sån lista utan att bli
besviken efteråt.

Men okej. Peter Forsbergs straff. Den
får nog ändå vara nummer ett.
Kappelshamn har inlett den här
säsongen sämre än förväntat, om vi nu
ska prata lite fotboll.
Vi visste redan innan säsongen att vi
sannolikt skulle vara chanslösa mot lag
som FC Gute, Dalhem och Fardhem.
Men samtidigt skulle vi plocka poäng
mot bottengäng som Väskinde. Istället
föll vi där efter att vi mönstrat kanske vår
svagaste startelva hittills i år.
Och det är väl där problemet ligger, om
man ska vara ärlig. Vårt bästa lag är bra.
När vi har alla viktiga kuggar med kan vi
stå upp mot många av seriens lag. Men
vi får ju aldrig ihop det där bästa laget.
Det är alltid folk borta av en eller annan
anledning, och när orken börjar tryta i
andra halvlek hade vi behövt en stark
bänk att börja rulla på.
Det är bekymmersamt, och återväxten i den här klubben är dessvärre inte
så bra.

I år kan vi dock glädja oss åt några
fantastiskt duktiga nyförvärv i form av
Jonas Gatu, Robin Melin, Mikael Lundin och Putte Jansson. Samtidiga mest
kända för sina innebandykarriärer, men
alla även riktigt talangfulla fotbollsspelare som vi ska vara glada att ha i vårt
grönsvarta ställ.
Lyckas vi få dem alla på plan samtidigt tillsammans med våra egna trotjänare kan det bli riktigt kul!
Vi ses på Snäckersvallen!
MATS PETTERSSON
LAGKAPTEN I
KAPPELSHAMNS A-LAG

Medlemsavgiften 2015: 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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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Stad

Grundades 1550 av
Gustav Vasa

Ligger i landskapet
Nyland

Huvudstad 1812

7 juni anordnas egen
stadsdag

Värd för sommar-OS
1952

Skådespelare

Född 1976 i Kristinehamn

Är trebarnsmamma

Har eget program på
Grötö

TV-aktuell i Ack Värmland

Huvudroll i Solsidan

Seriefigur

Amerikansk
dagsstripserie i familjemiljö

Skapad av Chic Young

Premiär 8 september
1930

Har varit världens mest
Är gift med Dagobert
lästa serie

Film

Filmatisering av
regissörens egen pjäs

Premiär 1957

Max von Sydow och
Nils Poppe deltar

Titeln är hämtad från
Bibeln

Döden och schack
finns med

Artist

Första singel Three
o’clock blues

Första album 1956

Två äktenskap, 15 barn

Gästspelar på U2:s
skiva Rattle and Hum

Född 16 sept 1925 i
Mississippi, död 14
maj 2015

Författare

Född 3 februari 1948 i
Stockholm

Startade Dalateatern
i Falun

Har sålt 40 miljoner ex

Var verksam i
68-rörelsen

Huvudrollsinnehavare
Kurt Wallander

1, X eller 2?
I mars var det inomhus-EM i friidrott.
Var?
1 Tjeckien
X Slovakien
2 Bulgarien
I mars kraschar ett flygplan i alperna. Vilket flygbolag?
1 Swiss Air
X Air France
2 German Wings

Ny ledare för KD väljs i april. Vem?
1 Jacob Forssmed
X Ebba Bush Thor
2 Emma Klyk Henriksson

Vem vann ishockey-VM?
1 Kanada
X Ryssland
2 Tjeckien

Finland får i april ny statsminister- Vem?
1 Juha Sipilä
X Sauli Ninistö
2 Erki Toskala

Eurovision Song Contest avgjordes i maj.
I vilket land?
1 Schweiz
X Österrike
2 Serbien

Vilken är den röda tråden?

Sydneys operahus

Big Ben i London

Akropolis i Aten

Rätt svar Helsingfors, Mia Skäringer, Blondie, Det sjunde inseglet, B B King, Henning Mankell
Rätt rad: 12X; 11X
Röda tråden: Alla städer har arrangerat sommar-OS

Eiffeltornet i Paris
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK? Vad betyder klubben för dig?
Mattias Andersson, Visby
Är ju med i klubbens oerhört framgångsrika fotbollslag där jag med blandad
framgång försöker spela. Den betyder
mycket! Spelade ju redan här på 80-talet
som tidig tonåring och nu då som lite
äldre och lite tyngre ”40-plussare”. En
härlig förening med Berra i spetsen och
vårt lovande fotbollslag så klart.

Siv Gustafsson, Visby
Jag är gärna medlem i KIK! Det är många i klubben som lägger ner stort arbete. Allt
detta engagemang lägger grunden till en väl fungerande förening. Föreningsverksamhet behövs, särskilt på landsbygden. I KIK står fotbollen i centrum men det finns
många andra aktiviteter att samlas kring. Bastukvällarna gillar jag. Ibland blir besöken tätare, ibland mer sällan – men gemenskapen finns där alltid. Tummen upp för
bastutjejerna!

Jessica Åberg, Slite

Matti Hansson, Knivsta

Amanda Hellenberg, Kappelshamn

Jag är medlem i KIK för att det är en härlig klubb med mycket aktiviteter. Jag fick
upp ögonen för klubben 2008 då jag blev
kär i klubbens kassör. Klubben betyder gemenskap och ger en mer levande
landsbygd.

Jag är medlem dels för att jag har växt
upp i Kappelshamn, dels är klubben en
del av min ungdom och jag vill att den
ska finnas kvar. Sen tycker jag att det
är roligt med alla klubbmästerskap som
anordnas. För mig betyder KIK en roligare sommar på Gotland.

Jag är med i KIK för att jag tycker det är
roligt med alla olika aktiviteter som vi
gör, som till exempel Lucia i Folkets Hus
och pingis! Har även varit med på midsommarfirandet några gånger som också
var roligt!
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Smått & Gott
Triathlon

Även denna sommar arrangeras Kappels
hamns Återkommande Triathlon i samarbete med Friskis & Svettis. Efter förra
sommarens lyckade premiär inspirerades
Kristoffer Strehlenert och Ola Larsson att
återuppta evenemanget. Notera fredagen
den 24 juli i din almanacka och så kommer mer info via anslag på byn, i klubbstugan och på klubbens hemsida. Likt
2014 ska det simmas en kilometer i viken,
cyklas en halvmil eller så och sedan en
språngmarsch på några kilometer.

Medlemsavgiften!

Medlemsansvariga Lillemor rapporterar
att avgiftsinbetalningar ligger i nivå
med förra årets höga siffror. Det är vi
tacksamma för – avgifterna är en viktig
inkomstkälla för klubben. Du bidrar som
medlem på ett viktigt sätt till verksamheten. Vi lockar inte med några större förmåner än att du får klubbtidningen i din
brevlåda vare sig du är bybo eller inte. Du
kan boka extrabastu för 40 kr – annars
är minimiavgiften 80 och då får du dra
din inbetalda medlemsavgift om du nyttjar Kappelshamns Camping. Det innebär
exempelvis att en familj som betalat 250
kr kan stå med husbil eller husvagn med
eluppkoppling ett dygn gratis.

Nu är vi uppe i 58!

Tack alla 58 som listat KIK som förmånstagare vid spel hos Svenska Spel. Det
är 20 fler än förra året. Säg bara till hos
ditt spelombud att du vill ha Kappelshamns IK som förmånstagare så ordnas
det lätt som en plätt. Det bästa är att du
går in via klubbens hemsida och klickar
på annonsen ”Gräsroten”, så får KIK en
viss procent av din spelinsats. Förra året
tjänade klubben närmare 5 000 kr på era
spelinsatser. Konkurrensen hårdnar förstås varje år om den pott som ska fördelas, men kan vi bli några till som listar
KIK, då kanske vi kan tjäna ännu lite mer
än 2014.

Ny Väg

Rune Franzén och Roland Pettersson
gör en fin ideell insats genom att hålla
Ny Väg öppen som ett härligt promenadstråk mitt i byn. Att en del av allékänslan försvunnit på grund av trädfällning är
inget Rune och Rolle ska lastas för. Det
var GEAB som svarade för detta. Istället för att gräva ner elkablar valde detta
bolag i Vattenfall-koncernen att kapa ner
ett antal träd som hotade de luftburna
elledningarna.

Tack!
för sponsring av Hjärtstartaren

God uppslutning!

Helt fantastiskt – det kom 22 medlemmar
till arbetsdagen i april vid Snäckersvallen.
Det medförde att vi hann med det vi planerade för och lite till – alltifrån inomhusjobb som rengörning av omklädningsrum och duschar, elarbeten och städning
till utomhusjobb som jordreparationer på
fotbollsplan, ogräsrensning, fönsterputs
samt framplockning av diverse saker
inför camping- och fotbollssäsongen. En
god lunch serverades – Gunnels hemgjorda ärtsoppa med hembakat bröd.
Tack alla som deltog i jobbet med att
göra anläggningen sommarfin!

Kjell och Ulla Carlén

Stöd KIK – spela på Svenska Spel
Det gäller att samla så många poäng som möjligt. Poängen får vi när du spelar med Spelkortet och
har valt Kappelshamns IK som favoritklubb. För varje krona får vald förening 10 poäng – i oktober
2015 förvandlas poängen till pengar. 50 miljoner kronor skall fördelas ut då.
Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i spelbutiken, på
svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice
på 0770-111 111.
Det som gynnar KIK mest är när du k
 lickar på symbolen till höger
där det står ”spela alltid via denna banner” på vår hemsida www.
kappelshamnsik.se och. Då får vi ytterligare några kronor per hundralapp du spelar för.
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Träningsoverall
För endast 300 kr säljer vi våra träningsoveraller som finns i två
varianter. Adidas WWT-modellen finns i storlekar från 140 cm till
XXL och den svarta bomullsvarianten från S till XXL.

Serietabeller
Aktuell tabell div 4 Gotland
Dalhems IF B
Fardhem Garda BK
IFK Visby
FC Gute B
Hangvars SK
Levide IF
Visby AIK
IF Hansa/Hoburg
Väskinde AIS
Kappelshamns IK
Fårösunds GoIK

7
7
7
6
6
6
6
7
6
6
6

6
6
4
4
3
3
2
2
1
0
0

1
1
2
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
2
2
2
3
4
5
6
6

29–9
17–4
29–11
27–9
20–10
16–14
11–9
13–16
6–28
4–33
3–32

19
19
14
12
10
10
7
7
3
0
0

3
3
2
2
2
2
2
1
0

2
0
2
1
0
0
0
1
0

0
2
0
2
2
2
2
2
5

18–7
24–11
7–3
9–7
10–0
13–14
13–16
5–13
7–26

11
9
8
7
6
6
6
4
0

Aktuell tabell div 5 Gotland
Fardhem Garda B
IF Hansa/Hoburg B
När/Hemse
Klintehamns IK
Vänge IK
Stenkyrka IF
Levide IF B
Kappelshamn/F-sund B
Hangvars SK B

5
5
4
5
4
4
4
4
5
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Snäckersvallen
Några händelser under sommaren
Juni

Augusti

»» Torsdag 11, kl 19.00 Fotboll Div 5 mot Hangvar B
»» Onsdag 17, kl 19.00 Fotboll Div 4 mot Hangvar
»» Fredag 19, kl 13.00 Midsommarfirande
OBS! I år på Hamnplan
»» Onsdag 24, kl 19.00 Fotboll Div 4 Fårösund

»» Lördag 1, kl aug 18.30 Lammgrillningsfest
»» Onsdag 5, kl 19.00 Fotboll Div 4 mot Väskinde
»» Onsdag 19, kl 19.00 Fotboll Div 4 mot Levide
»» Torsdag 20, kl 19.00 Fotboll Div 5 mot Klintehamn

Juli
Onsdag 8 19.00 Fotboll Div 4 Fardhem Garda
»» Lördag 11, kl 10.00 Klubbmästerskap i varpa
»» Fredag 24 Triathlon (mer info om klockslag med mera
kommer på hemsidan och via affischering)
»» Lördag 25, kl 10.00 Klubbmästerskap i boule
»» Söndag 26, kl 12.00 Traktorträff på hamnen
(ej KIK-evenemang)

Annat kul
»» Sedan startar vi sedvanliga aktiviteter med bland annat
”organiserad spontanfotboll”. Fotboll söndagar 19.00–
20.00 är redan igång. Vi affischerar när vi utökar det hela
runt midsommar!
»» Varje lördag året om är ju också bastun öppen under sommarhalvåret kl 16.00–22.00 – se särskild blänkare på annan
plats.
»» Liksom alla campinggäster får medlemmar givetvis gratis
låna bouleklot, fotbollar, brännbollstillbehör, kubbspel och
varpor att använda vid anläggningen på lämplig plats!

Årets campingbemanning klar!
Redan i april kom vårens första campinggäster på besök. Sedan har det som vanligt varit mest strögäster under maj, men
nu i juni börjar det ta fart.
Campingen är bemannad vecka 24–33
dagligen kl 9–11 och 17–20 och då är du
välkommen att köpa en glass, fika, godis
eller varmkorv. Har du tur finns det folk
på plats även andra tider.
Som under de senaste åren har Gunnel och Lillemor ett övergripande ansvar
för att allt fungerar. I år är det följande
gäng ungdomar som turas om att vara
campingvärdar: Emma Sedman, Wilma
Wimnell, Lina Naglitsch, Zeb Averyd
Alice Sedman, Nathalie Techel, Emma
Ekström, Lisa Ekström och Kim Larsson.

Medlemsavgiften 2015 Årsavgiften är 150 kr per vuxen, 50 kr per
 ngdom (max 18 år) eller 250 kr per hushåll som betalas in till bankgiro
u
5441-0337 (ange namn och personnummer).

