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Berras sida

Sommar!
Jag blir lika glad varje år när den kalla 
gotländska våren övergår till försommar. 
Det går oftast lite upp och ner för vädret 
är ju alltid lite oberäkneligt. Grönskan i 
maj och juni är helt suverän tycker jag. 
Sedan har juli och augusti sina fördelar 
med varmare kvällar och varmare vat-
ten – men lika vackert är det inte. Då är 
det egentligen finare med trädens färg-
prakt under september och oktober. Och 
hade vi inte haft de mörkaste och kallaste 
månaderna kanske vi inte hade uppskat-
tat de andra årstiderna lika mycket. Men 
jag skulle ändå gärna vilja byta ut en vin-
termånad mot trettio dagar med junis ljus 
och grönska i kombination med augustis 
varma vatten.

Nu vet vi lite mer!
Något som däremot nästan alla av oss 
inte uppskattar – bortsett från någon 
enstaka förvirrad människovarelse – är 
de återkommande terrorattackerna ute i 
världen – främst i europeiska huvudstä-
der. Tyvärr är det väl omöjligt att skona 
människor från dessa fasansfulla dåd, 
åtminstone på kort sikt. På lång sikt 
finns det bara ett sätt – ta bort grogrun-
den till att framförallt unga människor 
vill ansluta sig till organisationer med 
minst sagt för jävliga syften och mål. Det 
är förstås lättare sagt än gjort, men vi 
måste försöka – annars får vi ingen bra 
värld att leva i.

Viktigt är också att utvecklingen i 
Syrien – visserligen långsamt och trögt – 
verkar gå åt rätt håll, även om det är lite 
av två steg fram och ett tillbaka. Rys-

sar och amerikanare har kanske äntli-
gen insett att de måste agera tillsam-
mans och med andra för att få ett slut på 
ett gigantiskt blodbad som har orsakat 
så mycket lidande och en flyktingström 
som världen inte har kunnat hantera på 
ett mänskligt sätt. Det är bara att hålla 
tummarna för att freden ska komma till 
Syrien inom en inte alltför avlägsen fram-
tid.

Kappelshamn
Hittills i år har väl Kappelshamn kan-
tats av både goda som dåliga händelser. 
Att fiberprojektet rullar ganska smärt-
fritt någorlunda enligt tidsplan är kul. 
Under juni månad ska väl hela byn hun-
nit anslutas.

Kul att det i sista minuten blev klart att 
bygdens krog håller öppet iallafall några 
veckor denna sommar.

Bedrövligt att hamnen ligger ute till 
försäljning igen. Vad blir det av öns bästa 
hamn i framtiden? Förhoppningsvis blir 
det en seriös ny ägare som utvecklar 
Kappelshamns historiskt naturliga nav 
i dialog om oss bybor. En av spekulan-
terna, Rederi Gotland, höll ett informa-
tionsmöte för ett par veckor sedan i Fol-
kets Hus. Det finns en rapport från mötet 
i KIKaren.

Fibern 
Vid det välbesökta mötet i Folkets Hus 
den 6 maj gavs nyttig information om 
fiberprojektet som du kan läsa mer om 
på Hangvars Fibers hemsida. Jag vill 
bara framhålla en viktig sak. Säg inte 
upp något telefon- eller bredbandsavtal 
förrän efter att ett par, tre månader har 
gått sedan du tecknat nytt eget eller ett 

gruppavtal. Skulle det – mot förmodan – 
bli något fel är det inte kul att bli utan TV, 
telefoni eller internet någon månad innan 
eventuellt strul är fixat. En merkostnad 
för ”dubbla” avgifter någon månad kan 
ses som en försäkring.

Härlig sommar väntar
Tidiga campinggäster har redan bör-
jat befolka klubbens camping och i juni 
visas EM-fotboll på storbildsteve i klubb-
stugan. Bollkul på onsdagar och sönda-
gar kommer som vanligt igång på allvar 
efter midsommar. Midsommarfirandet 
arrangerar KIK åter på Snäckersvallen. 
I juli hoppas vi förstås på god uppslut-
ning vid klubbmästerskapen i varpa och 
boule. Tredje året för KÅT – Kappels-
hamns Återkommande Triathlon – har 
goda förutsättningar att sätta deltagar-
rekord.

Integration
Vårt stolta fotbollslag kämpar på. Vi 
försöker hålla en balans mellan våra 
utlandsfödda spelare och övriga med 
svensk bakgrund. Då fungerar det som 
bäst – olika talanger och egenskaper 
kompletterar varandra. Över hela ön ser 
vi idag många utlandsfödda spelare i 
olika klubbar. Det har i sin tur inneburit 
att för första gången på länge har antalet 
lag i den gotländska seniorfotbollen ökat. 
I år har en helt ny förening anmält sig till 
seriespel – Palestino FC. I vårpremiären 
mötte vi dessa killar och vann en spän-
nande match med 3–2.

 
BERRA SANDSTRÖM
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Bara en seger så här långt

Fyra värdefulla nyförvärv

Årets seriepremiär gick stapeln först 
i maj månad och närmare bestämt på 
Kristi Flygare hemma på Snäckersvallen 
mot nya visbybaserade Palestino FC. 
Efter en tuff första halvlek lyfte sig KIK-
spelarna och kunde trots 40 minuters 
spel med en man utvisad göra matchens 
sista mål och vinna med 3–2. Målskyttar 
Murtaza Hassani, Robin Melin och Kha-
lid Omar.

En vecka senare var det bortamatch 
mot svårspelade Vänge på en osedvan-
ligt ojämn, gropig, dålig gräsmatta. Trots 
ett klart spelövertag under andra halvlek 
lyckades Kappelshamn inte göra något 
mål. Istället blev hemmalagets slumpmål 
av en spelare efter fem minuter – när han 
halkade och styrde helt omedvetet bollen 
in i mål – matchens enda.

I en ny bortamatch på den fina gräsytan 
på Visborgsvallen i Visby mot seriefavo-
riterna i återuppståndna FC Copa den 19 

maj fick KIK inte helt oväntat det svårt. 
En medioker inledning gav ett underläge 
med 0–4 efter en halvtimme. Till slut 
skrevs förlustsiffrorna till 0–6.

Förra årets div 5-segrare Fardhem Garda 
kom på besök veckan efter. Inte min-
dre än fjorton spelare ur truppen hade 
förhinder av många olika skäl att delta 
i matchen, så det blev elva friska och 
en halvskadade avbytare som fick för-
svara lagets färger. Det gjorde dom bra 
i 75 minuter, då stod det 2–2. Men sedan 
orkade inte killarna längre och Kappels-
hamn förlorade med 2–5. Annars minns 
vi bäst från denna match en fantastisk 
målvaktsinsats av Rikard Holmström 
och en lovande debutant – blott 16-årige 
Anton Eriksson från IF Böljan i Falken-
berg som fick kröna 90 minuters spel 
med ett vackert skott i mål.

Den 2 juni åkte Kappelshamn inte ovän-
tat på en ny förlust – denna gång mot 

serieledarna FC Gute, vars B-lag egentli-
gen är för bra för denna serie. På A7-pla-
nen i Visby försvarade sig KIK suveränt 
en halvtimme med bland annat ett flertal 
prakträddningar av Mål-Rille och nick-
rensningar av Mattias Andersson. Ett 
självmål – en oturlig skottstyrning gav 
hemmalaget ledningen och sedan rull-
lade ett antal mål in så matchen slutade 
i en klar hemmaseger med 6–0. Stora 
grönsvarta plus till trion Khalid Omar, 
Mehdi Hassanzadeh och Macke Broberg 
för utmärkta insatser.

Sammantaget kanske inte någon lysande 
inledning av seriespelet – förhoppnings-
vis kan Kappelshamn genom vinster i de 
två återstående matcherna före sommar-
uppehållet avancera i tabellen.

BERRA SANDSTRÖM

Mittfältaren och ytterbacken 
Rouhollah Fazel

Målvakten Abbas Khaliqi Anfallaren och ytterbacken 
Khalid Oman 

Anfallaren Anton Eriksson

Premiärlaget



4 ● KIKaren nr 145 juni 2016 

Sluttabell DM grupp 1
IFK Visby  3 3 0 0 15–2 9
Fardhem Garda 3 2 0 1 17–3 4
Kappelshamns IK 3 1 0 2 3–10 3
Fårösunds GoIK 3 0 0 3 2–22 0

Nyttiga DM-matcher  
inledde  utomhussäsongen!
Redan 13 mars var det utomhuspremiär 
i år då KIK mötte förra årets seriesegrare 
i fyran Fardhem långt borta på Hemses 
konstgräs. Efter en minst sagt virrig för-
sta halvtimme och underläge med 0–5 
ryckte killarna upp sig och förlustsiff-
rorna stannade vid 0–6. En vecka senare 
var det ny match nu på Slite konstgräs 
och mot klart lättare motstånd i form 
av Fårösund. En skön välförtjänt vinst 
för Kappelshamn med 3–2, men vi tap-
pade lite onödigt en klar dominans i spe-
let och 3–1-ledning när motståndarna 
tilläts reducera åtta minuter före slut-
signal. De sista minuterna blev drama-
tiska med bland annat en missad straff 
av Fårö sund – bollen tog i ribban. I den 
sista DM-matchen på påskafton i Visby 
på Rävhagens Konstgräs mötte KIK årets 
tippade topplag i fyran IFK Visby och där 
svarade laget för en kanoninsats. Visser-
ligen förlust med 0–2 – men en bra tak-

tisk genomförd match där det dröjde 65 
minuter innan IFK kunde spräcka nollan.

Sammantaget gick vi runt på 23 olika 
spelare i DM-matcherna och det var nyt-
tigt att få lufta spelartruppen. Några frå-
getecken kvarstod förstås, men flera 
utropstecken visades – bland annat Tony 
Lindströms suveräna mittbacksspel. 
Sedan spelade KIK två träningsmat-
cher under april månad. Först mot Sten-
kyrka på Slite Konstgräs och därefter ett 
B-betonad Hangvar på Snäckersvallen. 
Matcherna slutade med 2–3 respektive 
1–5. Nyttiga genomkörare där vi hittade 
brister att rätta till i närkampsspel, pass-
ningar och avslut. Men också bra saker 
att ta med och finslipa under seriespelet 
och en del individuella utropstecken som 
nye Abbas Khalis målvaktsarbete och 
Micke Lundins löpvillighet.

BERRA SANDSTRÖM

Plus i statistiken!

Tony – gigant i DM

Årets vinst den 5 maj var A-lagets nit-
tonde premiärseger på 43 försök. Arton 
förluster och sex oavgjorda matcher 
har vårt representationslag noterats för 
sedan 1974. Största vinsten kom 1976 
mot Bro – då det blev 10–0. Förra året 
kom den största premiärförlusten – 0–9 
mot FC Gute. Endast en match har slutat 
mållös – 1993 dömde Roland Ringwall en 
premiär på Snäckersvallen den 29 april 
mot Levide som slutade 0–0. 

Den mest uppmärksammande och kan-
ske bästa premiärinsatsen gjorde nyupp-
flyttade Kappelshamn borta på Skogs-
gläntan i sockenderbyt mot Hangvar år 
2000 då laget sensationellt vann med 
5–2 efter en makalös uppvisning av den 

tidens topplirare som Ahmed al-Wahah, 
Christer Gräsman, Göran Sandström och 
Moqi Trolin. 

1977 svarade också vårt på den tiden 
unga nyuppflyttade lag för en sensatio-
nell seriestart på dåvarande hemmapla-
nen i Hellvi, när KIK vann med 3–0 mot 
seriefavoriterna Visby AIK i dåvarande 
klass I. Målskyttar var då en hyfsat ung 
29-årig Berra Sandström med två och 
den ännu yngre 19-årige  Christer Gräs-
man med en fullträff. Den serien motsva-
rar egentligen div 7 – på den tiden fanns 
det många fler lag i seriesystemet på ön 
som Fårö, Gothem, Lärbro, Burs, Lye, 
Barlingbo, Graip med flera.
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Aktuell serietabell div 5 Gotland
FC Gute B 5 5 0 0 36–3 15
FC Copa 5 4 1 0 22–5 13
Vänge IK 5 3 0 2 10–11 9
Fardhem Garda BK B 5 2 2 1 12–7 8
Visby BoIS 5 2 0 3 7–19 6
Levide IF B 5 1 1 3 5–17 4
Kappelshamns IK 5 1 0 4 5–20 3
Palestino FC 5 0 0 5 6–21 0

Bastu 
Bastufrekvensen ligger kvar på samma höga nivå som under de senaste åren 
för i stort sett samtliga tider – bortsett från en smärre ökning av andelen bas-
tande kvinnor som nu utgör över 35 procent av besökarna.

19 mars
Vårdagsjämning firar vi
med att i plurret hoppa i

23 april
De var länge sedan nå’n var klok
och skrev nå’t bra i denna bok 

21 maj
En bastubadare efterlyste några i boken nyskrivna rader
och för att göra det måste du inte ha spader
utan bara vara lite glader
fast badvattnet bara håller elva grader
Njut av härliga Kappelshamn
där vi känner de flestas namn
och tar varandra i famn
vare sig du i hyn är mörk eller vit
välkomnar vi alla hit
En del vill kanske dricka sprit
renat vodka eller akvavit
medan andra tycker det är skit
och vill bara dricka vatten
för då orkar du vara uppe hela natten
Nu ser vi framemot härliga varma soliga dagar
och hoppas ännu på att bykrogen i sommar kan mätta våra magar

Klubben slösar  
inte med vatten! 
Som upplysning vill vi meddela att 
vattnet som bevattnar fotbollsplanen 
inte kommer från det kommunala VA-
systemet och det är inte heller grund-
vatten. Utan klubben tar vattnet från 
en damm som har sin tillrinning från 
en å ända bortifrån Träskmyr. 

Bra genom-
slagskraft på 
fejan!
Besöksstatistiken på klubbens respek-
tive Kappelshamns Facebook-sidor visar 
på bra respons! Nitton inlägg i år på 
klubbens FB om bland annat klubbmäs-
terskap, årsmöte, arbetsdagar och fot-
boll har i genomsnitt haft mer än 750 vis-
ningar. Och de åtta inläggen om KIK på 
Kappelshamns sida har setts av över 500 
i genomsnitt. Övriga inlägg på Kappels-
hamns sida om annat som hänt eller ska 
hända på byn har också haft bra om än 
inte lika höga ”tittarsiffror”.

Fyndiga bilder dyker upp lite då och på 
olika FB-sidor som exempelvis nedan-
stående som passande nog döpts till 
tåbira!

Bastutjejernas traditionella försommarfest med  
mat och dryck efter bastu med havsdopp en majlördag.
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Ingvar och Laila Hallgren bor sedan sex 
år tillbaka i de södra delarna av Kappels-
hamn som ligger i Lärbro socken. De dri-
ver den framgångsrika välkända Fiskbo-
den i Lickershamn och tar upp en hel del 
av den fina fisken dom säljer i Kappels-
hamnsviken. 

Berätta om era bakgrunder och vad ni 
gjort tidigare i livet! 
Ingvar – Född 1962 i Lau på sydöstra Got-
land. Har varit yrkesfiskare till 95 procent 
ända sedan jag slutade skolan vid 14 års 
ålder. Vintertid har jag jobbat på Stora 
Tollby gård i Fole.
Laila – Född som Laila Eskelund 1966 
i Garda på sydöstra Gotland. Har arbe-
tat inom äldreomsorgen och på Svenska 
Spel (dåvarande Penninglotteriet 1984–
1997). Innan jag träffade Ingvar 1986 åt 
jag inte fisk.

Både Ingvars och min mormor är födda 
i Bunge på norra ön. Vi har två döttrar på 
25 och 27 år och ännu så länge ett barn-
barn på ett och ett halvt år.

Varför blev det fiskbod och varför Lickers-
hamn? 
Ingvar – Fiskade i Slite, men dåligt fiske 
förde mig till Lickershamn och där blev 
jag erbjuden rökeri och Fiskboden år 
2000. 

Hur kom det sig att ni flyttade just till 
huset i Nyhamn?
Laila – Vi bodde mitt på Gotland i Käll-
unge. Klart närmare från Kappelshamn 
till Lickershamn. Fastnade direkt för 
huset i Nyhamn 2010. Vill aldrig flytta 
därifrån.

  
I stora drag – hur stor andel av det ni säl-
jer fiskar ni själva, hur stor andel kommer 
från vattnen runt ön och hur stor del kom-
mer från fastlandet och Norge?
Ingvar – Kanske fem procent eller tjugo 
ton på ett år är ”egen” fisk. En tredje-
del importeras från Norge, lax, och res-
ten kommer från Västkusten – skaldjur, 
rödtunga, rödspätta med mera. Förutom 
flundror som Rolle Pettersson fiskar 
under sommaren. 

FöretagsKIKaren

Fiskboden i Lickershamn

Vad i sortimentet är ni mest stolta över?
Ingvar och Laila – Vi är mest stolta över 
vårt breda sortiment på rökt fisk. Vi säl-
jer 25 varianter – allt från abborre till lax 
och flundror.

Det känns som ni har längre öppethål-
lande nu är för några år sedan. Är det 
en korrekt iakttagelse och är orsaken att 
affärerna går bättre och bättre – alltefter-
som Fiskboden blir mer känd?
Ingvar – Sedan mars 2015 har vi öppet 
alla helger och under juni–augusti alla 

dagar. Fiskboden blir populärare och 
populärare. Vi ökar stadigt  omsättningen.

På vintern står ni mest själva i butiken. 
Men sommartid måste det väl bli extra-
personal – hur många sommaranställda 
har ni? 
Ingvar och Laila – Vi går runt på 5–6 
anställda under högsäsongen. Persona-
len jobbar två och två – det behövs. 
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Nordkalk vill återställa Storugns-parken

När de besläktade företagen Nordkalk 
och Kalkproduktion AB i Storugns hade 
sitt senaste informationsmöte i maj med 
sightseeingtur på Storugns för PUK och 
Storugns Byalag, berättade den entusi-
astiske platschefen Mikael Lindberg om 
Nordkalks planer på att rusta upp och 
återställa hela  Storugns-parken med i för-
sta hand buskröjning så att bland annat 
den fina allén av pilträd kan komma till 
sin rätt. I övrigt fick vi se planer för åter-
ställande av hela täktområdet när kalk-
brytningen upphör i framtiden. Enligt nya 
återställningskrav från Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen ska det inte planteras 
alltför mycket på slänter och andra ytor, 

utan naturen ska ges möjlighet att återta 
landskapet på ett långsamt och naturligt 
sätt. På så vis kan landskapet behålla sin 
unika karaktär av karghet och kan efter-
hand bli en naturlig samlingsplatser för 
naturintresserade, badsugna och fåglar. 

Kalkproduktion AB:s verksamhet kan 
fortsätta en begränsad period efter Nord-
kalk, men då måste kalk kunna transpor-
teras till ett rimligt pris till ugnen för att 
släckas. Sannolikt måste anläggningen 
då också flyttas om inte råmaterial hittas 
på annat håll på ön, enligt KPAB:s VD 
Marc Lindahl.

På bilderna ser du en vacker vy mot 
 Kappelshamn från KPAB-tornet – åt 
andra hållet liknar det mer ett månland-
skap. Nattbilden tagen från badbryggan 
vid Snäckersvallen är ju också en fin vy 
och i Storugns-parken ser vi fram emot 
uppfräschande röjningsarbete så att pil-
allén kommer till sin rätt.

BERRA SANDSTRÖM

Vi själva fiskar, sköter leveranser och 
tar emot beställningar till några restau-
ranger som Lergrav och Saluhallen samt 
affärer som Coop Forum. 

Måste lägga till att vi är väldigt nöjda 
med personalen och det verkar vara 
ömsesidigt för dom kommer tillbaka år 
efter år. Vid ett tillfälle när Ingvar kom lite 
före stängningsdags ville tjejerna att han 
skulle gå till förrådet och titta. Där hade 
dom på eget initiativ städat upp och det 
såg tipp topp ut. En regnig dag med lite 
lägre kundfrekvens gjorde att dom kunde 
turas om med att städa och stå bakom 
disk. Ingvar kände sådan djup uppskatt-
ning att han sa ”Jag älskar er lika mycket 
som mina döttrar”.

Vad har ni för framtidsplaner – kan vi 
exempelvis hoppas på att det blir en filial 
till Fiskboden i Kappelshamn? 
Ingvar och Laila – Man ska aldrig säga 
aldrig, det kan bli så någon gång. Men 
inte år iallafall. 

 
Vad är det bästa med att bo på nord-
västra Gotland?
Ingvar och Laila – Nära till allt och 
mycket nära till havet, affärer och jobb.

 
Har ni några speciella fritidsintressen? 
Ingvar – Sköta om hus och trädgård
Laila – Handarbete och barnbarn

Nämn något ni vill förändra i landet och 
i världen! 
Laila – Alla människor ska ha tak över 
huvudet, mat för dagen och få leva i fred.

BERRA SANDSTRÖM

Fem korta
INGVAR
Bästa årstid – våren
Bästa avkoppling – vara vid 
stranden
Vackraste platsen – Kalkugnen 
vid Hunstädeviken på Kappels-
hamnsvikens östra sida
Favoritdryck – kaffe
Häftigast färg – blå

LAILA
Bästa årstid – våren
Bästa avkoppling – vara på sjön
Vackraste platsen – Lickershamn
Favoritdryck – vatten
Häftigast färg – vinrött
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Vattenproblem kan stoppa 
 nybyggnation i sex år!

Vid ett informationsmöte i Folkets Hus 
den 5 april redogjorde tjänstemän från 
Region Gotland och Länsstyrelsen om 
arbetet med skyddade vattentäkter i 
Kappelshamn. Mötet var för de trettio-
talet närvarande intressant men också 
lite skrämmande. Bristen i det kommu-
nala vattensystemet och begränsning-
arna i avloppssystemet gör att inga nya 
fastigheter kan anslutas till Region Got-
lands VA-system. Endast nybyggen med 
eget VA kan tillåtas, men då måste fast-
igheten ligga i ”rätt” område. Om vi alla i 
bygden försöker påverka regionens poli-
tiker kanske vi kan få en tidigareläggning 
av utbyggnad av VA-systemet alterna-
tivt en påkoppling av det ganska nyli-
gen utbyggda VA-systemet från Hang-
var till Slite. Ett tredje intressant förslag 
kom från konsulten Lennart Falk om att 
utnyttja okända vattentäkter som finns 
bland annat nära brottet vid Marmorvä-
gen.

Enligt tjänstemännen så behövs vat-
tenskyddsområden av fem skäl. Vatten 
är en av våra allra viktigaste naturresur-
ser och vårt kanske viktigaste livsmedel. 
Det är viktigt att långsiktigt trygga en 

god vattenkvalité. Vattenskyddsområ-
den skyddar vattnet mot akuta och lång-
siktiga förändringar. Klimatförändringar 
kan leda till översvämningar och torka. 
Det är generellt svårt att sanera förore-
nat grundvatten. Vidare sa de föredra-
gande representanterna från Regionen 
och Länsstyrelsen att Gotlands grund-
vatten är sårbart av flera skäl – ön har en 
sprickig berggrund med slukhål, tunna 
jordlager, magasinsvolymen är ofta liten, 
bebyggelsen är spridd och Gotland har 
ett högt antal soltimmar samt lite neder-
börd. Dessutom har vårt län ett stort 
bebyggelsetryck inom områden med vat-
tenproblem.

Det ställdes många frågor från åhö-
rarna om vårt vatten – här följer några 
frågor och svaren:

Fråga: Smak av dy ännu kan kännas 
på sommaren vad gör man åt det? 

Svar: Om det händer igen bör fastig-
hetsägaren höra av sig till teknikförvalt-
ningen så att hjälp kan fås att spola rör, 
vattenlås med mera eftersom rester av 
humusämnen kan finnas i ledningarna.

Fråga: Hur mycket läckage sker via 
ledningsnätet?

Svar: Har ingen siffra på just Kap-
pelshamn men generellt på Gotland så 
läcker tolv procent av den totala mäng-
den distribuerat vatten ut. Reparation av 
ledningar pågår men det är ett resurskrä-
vande arbete.

Fråga: När kan nybebyggelse bli möj-
lig i området?

Svar: I den nuvarande VA-planen, som 
sträcker sig till 2022, finns inte några 
utbyggnadsplaner av kommunalt vatten 
som rör Kappelshamn.

Fråga: Varför dras inte en ledning till 
Träskmyr så att vattnet där kan använ-
das?

Svar: Vattenkvalitén i Träskmyr är för 
dålig. Det skulle bli för dyrt att rena.

Tidigast runt årsskiftet kommer ett för-
slag om inrättade av vattenskyddsområ-
den i Kappelshamn att presenteras vid 
ett nytt informationsmöte i Folkets Hus. 
Hela presentationen hittar du på Region 
Gotlands hemsida www.gotland.se/vat-
tenskydd och du kan eposta eventuella 
frågor till vatten@regiongotland.se. 

BERRA SANDSTRÖM

Bada bastu på lördagar!  

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.
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Medlemsavgiften 2016: Årsavgiften är 150 kr per 
 vuxen, 50 kr per  ungdom (max 18 år) eller 250 kr per 
hushåll som betalas in till bankgiro 5441-0337 (ange 
namn och personnummer).

Boka in kunddagen 
torsdag 16 juni på 
ICA Maxi!
Som en av ICA Maxis sponsrade föreningar kan klubben 
tjäna lite pengar när dagligvarujätten i Visby har sin kund-
klubbdag veckan före midsommar. 

ICA Maxi kommer givetvis att ha en massa bra erbjudan-
den den dagen. Vid utgången står ett antal föreningar kl 
15–21 med bössor/brevlådor för att samla in kundernas 
kvitton. Varje insamlat kvitto ger fem procent av värdet 
till klubben. Då gäller det alltså att du stoppar ditt kvitto i 
Kappelshamns box.
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Åke berättar

Med invånare i Kappelshamn avses 
skrivna på fastigheter i Snäckers och 
Flenvike. Nedanstående uppgifter är 
hämtade ur mantalslängder (MTL) för 
Hangvar 1900–1991. MTL är genom-
gångna med tio års intervall – något som 
får anses fullt tillräckligt för att utläsa 
tendensen i befolkningsutvecklingen.

I MTL finns många intressanta uppgif-
ter att inhämta om bland annat personers 
yrke, födelseår och födelseort. I MTL före 
1920 finns inte gifta kvinnors namn angi-
vet. De heter kort och gott H som i hus-
tru. Även änkor saknar namn i MTL. De 
kan heta eldare F Krons änka, sjökapten 
änkan Kahl, metodistpredikant Sund-
blads änka. Däremot är ogifta kvinnors 
namn och yrke utsatt. Exempel på ogifta 
kvinnors yrke är piga, hushållerska och 
läskerska (kvinna med sysselsättning att 
släcka kalk, enligt Svenska Akademins 
Ordbok). MTL innehåller även kommen-
tarer såsom fattighjon, sjuklig, krymp-
ling, straffånge, idiot, inhyser och invalid. 
I MTL efter 1920 har samtliga upptagna 
personers och namn och kommentarer 
tagits bort.

Under den undersökta perioden 1900-
1991 var Kappelshamns folkmängd som 
störst år 1900 med 353 personer – 177 
män och 178 kvinnor med en medelålder 
på 29,8 år. I hela Hangvars socken – där 
Kappelshamn ingår – var 967 personer 
bosatta. Kappelshamns andel utgjorde 
36,5 procent. Den kraftiga befolkningsök-
ningen omkring 1900 kan förklaras med 
att det fanns gott om arbetstillfällen vid 
de tre stenhuggerierna samt att antalet 
sjömän var ovanligt stort vid förra sekel-
skiftet. De vanligaste yrkena vid den här 
tiden var sjöman, arbetare, stenarbetare 
och stenhuggare. Även yrken som kalk-
ugnskarl, statkarl och kustroddare före-
kom. 

Åren 1900–1991 minskar folkmäng-
den till 155 personer. Den största minsk-
ningen sker på 10- 50- och 60-talet. 1991 
var antalet innevånare 198 personer, 107 
män och 91 kvinnor. Medelåldern var 
39,3 år. Kappelshamns andel av Hang-
vars befolkning 1991 var 42,5 procent. 

Befolkningsutvecklingen  
i  Kappelshamn 1900–1991

MTL som infördes vid 1600-talets slut 
upphörde 1991. Eftersom inga MTL finns 
att tillgå blir det svårt att fastställa anta-
let innevånare. En gissning blir att 130 
personer med hög medelålder är bosatta 
i Kappelshamn idag.*

ÅKE BROBERG

*Fotnot redaktionens anmärkning: Om 
vi räknar in vad som i dagligt tal kallas 
Kappelshamn vid fastighetsförsäljningar 
och beskrivningar var folk bor – alltså 
förutom husen vid Gostäde i Hall även 
de delar av samhället som ligger i Lär-
bro socken på Kappelshamnsvikens väs-
tra sida – torde invånarantalet idag vara 
runt 175 personer.

Folkmängd	Kappelshamn	1900-1991
1900 353
1910 268
1920 262
1930 259
1940 267
1950 235
1960 211
1970 200
1980 197
1991 198
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Folkmängd Kappelshamn 1900-1991

Fotot kommer från Nordiska Muséet i Stockholm och är tagen 1945 i Salteriet som låg 
i Kappelshamns hamn i den byggnad toaletten ligger idag. Från vänster står Evy Pet-
tersson, Edit Jakobsson, Torbjörn Holm, Mary Gräsman och Arne Hafvdelin. Kvinnan 
som står med ryggen mot kameran är okänd.

Evy Jakobsson och Tor-
björn Holm rensar fisk. 
Fotot kommer från Nord-
iska Muséet i Stockholm 
och är tagen 1945 i Sal-
teriet.
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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 mil-
joner kronor skall fördelas ut då.
Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i spelbutiken, på svenskaspel.
se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 0770-111 111.

Det som gynnar KIK mest är när du  klickar på symbolen till höger där det står 
Gräsroten på vår hemsida www.kappelshamnsik.se. Då får vi ytterligare några kro-

nor per hundralapp du spelar för.

Bli 
förenings-

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

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

Tack för ditt stöd!

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd   1 2014-11-18   13:49

Rapport från Gotlandsbolagets infomöte!
Vid ett välbesökt informationsmöte i Fol-
kets Hus 25 maj var Tommy Wahlgren på 
ett som vanligt avslappnat och proffsigt 
sätt moderator och frågor besvarades av 
Rederi Gotlands verkställande direktör 
Håkan Johansson plus en kvartett från 
Destination Gotland – VD:n Christer Bru-
zelius, ombordservicechefen Niki Jäg-
hammar, marknadschefen Johan Lind-
wall och bokningschefen Marie Östberg. 

Flera frågor handlade förstås om bola-
gets intresse att köpa Kappelshamns 
Hamn

Många svar blev inte helt överras-
kande lite tillrättalagda – men bolaget 
verkar ändå ha en allvarligt menad ambi-
tion att ha en dialog med bygden för 
att utveckla hamnen och inte göra den 
till en instängslad oåtkomlig hamn typ 
Kappels hamns Varv. Eftersom det ingår 
i budet på hamnförsäljningen att det ska 
finnas bra utvecklingsidéer för att få köpa 
hamnen gavs inte alltför många detaljer 
med en vecka kvar av anbudstiden. Tidi-
gare utsagor om att göra Kappelshamns 
Hamn till en allmän reservhamn för ön 
tonades ner – nu var det mer att hamnen 
bör bli en akut tillfällig reservhamn om 
det sker olyckor inne i det alltmer trånga 
och belastade hamnen i öns centralort. 

Det fanns heller inga aktuella pla-
ner på att köra någon kompletterande 
sommartrafik mellan Kappelshamn och 
någon fastlandshamn – men det kanske 
kan utvecklas åt det hållet om färjetrafi-
ken fortsätter att öka år efter år. Bruze-
lius använde logistiska och ekonomiska 
argument för detta – bättre att samla all 
trafik till ön i en hamn, Visby. 

Den nuvarande hamnbyggnaden i byn 
är ett rivningsobjekt och om det finns 
planer på en annan byggnad där ville 
rederiet inte avslöja. Bröderna Petters-
sons fiskebåt borde kunna få fortsatt till-

stånd att angöra hamnen och stängsel 
kommer bara att sättas upp där lagstift-
ningen kräver det.

Om bolaget blir ny hamnägare kommer 
det att kallas till nya informationsmöten 
med kappelshamnsborna, där idéer om 
försäljningsbodar för olika slags försälj-
ning typ fiskbod, café, glassbar, kajakut-
hyrning med mera kan utvecklas.

Bolagets representanter förnekade 
bestämt planer på att sälja hamnen 
vidare till någon välbeställd privat aktör 
och göra ett klipp på en massa miljoner. 
Ekonomin är tillräckligt god för att den 
frestelsen inte ska bli för stor…

Gotlandsbåtens Pigge Werkelin var 
också närvarande – han höll en låg profil, 
men fick höra att Destinationen välkom-
nar konkurrens – för då vässar sig bola-
get. Det har kanske redan märkts efter-
som den osedvanligt  gammalmodiga 
WiFi-avgiften för att kunna gå in och 
hämta och skicka epost och surfa har 
tagits bort. Däremot är ännu ett mer 
avancerat internetanvändande som att 
ladda hem filer och se på TV på laptop 
fortfarande avgiftsbelagt. 

När den nya färjan blir klar om något 
år kommer nattbåtarna att komma i land 
runt midnatt och i samband med det 
kommer förhandlingar med Region Got-
land att tas upp om bättre anpassning av 
busstrafiken på de båda huvudlinjerna 
norr- och söderut.

Sedan kom också många allmänna 
frågor upp som strul med bokningssys-
temet, höga avbokningsavgifter, otrevlig 
personal som vinkar in bilar på hamnen 
i Visby, separata utrymmen för husdjur 
och allergiker. På dom frågorna kom väl 
som väntat inga helt tydliga svar – annat 
än att problem ska åtgärdas på något vis 
och att avbokningsavgifter är ett sätt att 
undvika onödigt sena avbokningar som 
gör att välbevakade turer på attraktiva 
tider inte skulle bli fullbelagda.

Det finns och har funnits en stark opi-
nion i Kappelshamn mot att hamnen pri-
vatiseras. Men händer det så vill vi som 
bor här göra det bästa av det som ska 
vara navet i detta samhälle – vår hamn. 
De orden framfördes av undertecknad 
som var anlitad som frågeinsamlare och 
frågeställare för dom som inte själva 
hade möjlighet att närvara. Det gjorde att 
frågestunden blev lång och mötet avslu-
tades inte förrän vid åttatiden.

Vi är aktiva här på norr. Med det cirka 
70 närvarande i Folkets Hus blev Kappel-
shamn näst bäst när det gäller besöks-
antal. I Östergarn och Burgsvik var det 
cirka 35 på plats och i Visby 55. Bara i 
Stockholm kom det fler – knappt 100 
personer. Men räknat per capita slår vi 
huvudstan med hästlängder …

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

Artist Fyllde 75 år i maj 2016 Första albumet 
släpptes 1962

Vann 2001 en Oscar 
för bästa sång, Things 
have changed

Har skrivit ”Like a 
rolling stone”

Födelsenamn Robert 
Allen Zimmerman

Huvudstad Huvudstad från 1880 Fem nobelpristagare 
kommer från stan

Invånarna kallas 
”portenos”

Omsjungen av Evert 
Taube

Landet har fått sitt 
namn av silver

Film Svenskt drama från 
1985

Baserad på roman av 
Reidar Jönsson

Vann två guldbaggar. 
Var Oscarsnominerad Regi Lasse Hallström Anton Glanzelius i 

huvudrollen

Seriefigur
Amerikansk figur 
skapad av Charles M 
Schulz

Publicerad första 
gången 1950

Har publicerats i 2600 
tidningar i 75 länder

Figuren kallas Snoopy 
på engelska

Kompisar är Karl och 
Linus

Författare Född 21 februari 1950 
i Kumla

Debuterade 1988 med 
”Koreografen”

2016 hedersdoktor vid 
Örebro Universitet

Bosatt på Furillen, 
Gotland

Van Veeteren är huvud-
person

Historisk händelse Har haft 29 efterföljare Bestod av tio aktiviteter Grundare Pierre de 
Caubertain

Sverige hade två delt-
agare 

Ägde rum första 
gången 1896

Bob Dylan Buenos Aires Mitt liv som hund Snobben Håkan Nesser Första moderna OS
1.2, 2.X, 3.1, 4.X, 5.1, 6.X
Röda tråden: färgen grön - Lou Ferrigno - spelat Hulken, Gustav Fridolin – Miljöpartiet de Gröna, 
Muammar Khadaffi – införde Libyens helgröna flagga, Tom Hanks – Den gröna milen

1.19 mars firas en speciell dag, Vilken?
1 Reumatikernas dag
X Botanikens dag
2 Släktforskningens dag

2. Sista helgen i mars var det Earth Hour. 
När infördes den?

1 2005
X 2007
2 2009

3. En ny prins föds i april 2016 och blir 
hertig över?

1 Södermanland
X Småland
2 Uppland

4. Stort skattefusk avslöjas i april. Vad 
kallas dokumenten?

1 Hondurasdokumenten
X Panamadokumenten
2 Barbadosdokumenten

5. VM avgörs i Jönköping i maj. I vilken 
sport?

1 Thaiboxning
X Taekwondo 
2 Triathlon

6. Försvarsalliansen Nato har majmöte i 
Europa. I vilken stad?

1 Lyon
X Bryssel
2 Prag

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Lou Ferrigno Gustav Fridolin Muammar Khadaffi Tom Hanks 

Rilles frågesport
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Smått & Gott

God uppslutning trots regnet
Tack alla drygt tjugo klubbmedlemmar som trotsade regn och 
rusk och jobbade bra på arbetsdagen vid klubbens anlägg-
ning Snäckersvallen en lördag i april! Checklistan prickades 
av med vissa omprioriteringar och gräsytor finjusterades efter 
fibergrävningarna, de nyrenoverade campingsduscharna fixa-
des förutom det vanliga arbetet med rensning av anslagstavlor, 
buskröjning, förrådsrensing, utplockning av utemöbler samt 
iordningsställande av lekplats och utekök. Magnus fungerade 
som grillmästare så att alla kunde avnjuta en uppskattad ham-
burgerlunch.

Ovanligt besök!
Den 17 april var en del som hann höja på ögonbrynen när de 
passerade byns idrottsplats. På parkeringen stod tre polis-
bilar och inne i samlingsrummet satt några poliser och kan-
ske någon mer i ett förhör eller vad det nu kunde vara. Ingen 
skugga ska dock falla på vår åretsruntcampare Kenneth som 
definitivt inte var inblandad. Innan det hemliga samtalet sågs 
poliser med hundar gå och snoka på campingytorna. Knappast 
något hemlig skatt dom letade efter, men vad det var ville poli-
serna inte avslöja.

Fibern status
Informationsmötet den 6 maj i Kappelshamns Folkets Hus om 
Fiberprojektet samlade uppemot 150 personer. Representan-
ter från Hangvar Fiber, IP-Only – som bygger och kommer att 
äga nätet – och från BRS Intron som står för tekniken berättade 
om aktuell status och fick svara på många frågor. På hemsidan 
www.hangvarfiber.se kan du läsa Åsa Stenströms information 
om mötet. Fiberföreningens facebook-grupp Hangvar Fiberför-
ening rekommenderas som ett utmärkt forum att hålla sig infor-
merad och att enkelt kunna ställa frågor.  Beslut om gruppavtal 
med mera kommer att tas vid årsmötet den 14 juli i Bygdegår-
den i Hangvar.

Campingens bemanning klar!
Efter en hel del pyssel har Lillemor fått ihop årets campingbe-
manning under 13 juni-21 augusti. Ungdomarna Wilma Wim-
nell, Hanna Lawyer, Gabriella Gräsman, Elliot Åberg Fält, Calle 
Eklund och Zeb Averyd – delar på campingvärdssysslorna till-
sammans med Gunnel och Lillemor som har det övergripande 
ansvaret. Annars har campingen börjat bra med tidiga besök 
redan under april, som varit i nivå med tidigare års maj och 
beläggningen under maj 2016 blev bästa året hittills för denna 
vårmånad.

Benny Tjelvling driver bykrogen i sommar
Så fick vi till slut ett positivt besked om byns restaurang. 
Fastig heten har inte ännu hittat någon ny ägare och det tidigare 
krögarparet kan inte driva verksamheten längre på grund av 
sjukdom. Men ett arrendeavtal gör Tjelvlings Våfflor & Gatukök 
som förra sommaren hade sin vagn vid hamnen kommer att ha 
öppet under högsäsong med början veckan efter midsommar. 
Så mycket mer vet vi inte dagsläget än att det troligen blir en 
liten annan inriktning på menyn än tidigare och att öl- och vin-
rättigheter finns kvar. Spännande att det händer något – kul att 
bykrogen hålls vid liv!

Skolklasser gästade Snäckersvallen
Kajsa Johansson påbörjade en tradition för tjugo år sedan. En 
majdag kommer lågstadieklasser från Lärbro skola och utnytt-
jar vår fina anläggning. Traditionen lever vidare även sedan 
kappelshamnsbon Kajsa gått i pension. 
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Folkets Hus-föreningen

Det har varit ett minst sagt intensivt för-
sta halvår. Lotta Axén startade sin yoga 
redan i januari och höll på fram till mitten 
av april. Uppslutningen var enligt Lotta 
mycket god och den 18 augusti startar 
yogan på nytt.

Under våren har Hangvar-Hall PRO 
haft två månadsmöten i Folkets Hus. 
Sångcirkel varannan tisdagseftermid-
dag och seniordans tio måndagskväl-
lar. Seniordansen är öppen för alla, inget 
krav att vara medlem i PRO. En trevlig 
form av motion, enligt Mary Andersson. 
Vi har även haft två kvällar med vinprov-
ning för våra medlemmar.

Region Gotland kom för att hålla ett 
möte om vattenförsörjningen i närom-
rådet. Ett 30-tal intresserade kom och 
ställde frågor. FH stod för förtäringen.

Valborgsrännet och After Eld
Valborgsmässoafton började redan på 
förmiddagen med valborgsrännet runt 
Snäckers med tillhörande tipspromenad 
eller en lite längre tur upp mot Gostäde-
brottet. Det var många som tog tillfället 
i akt i det fina vårvädret. Efter bjöds på 
blåbärssoppa och bullar. På kvällen tän-
des brasan på parkeringen och det stäm-
des även upp till skönsång ute i kylan. 
Inne i värmen i Folkets Hus bjöds det på 
blandad musik från den härliga truba-
duren Ted Lindstedt. Han underhöll oss 
med sin ljuva stämma och sitt skickliga 
gitarrspel. 

Det fanns varma mackor, kaffe och 
korv till försäljning. Alla som deltagit i 

valborgsrännet fick en nummerlapp som 
sedan fick tjänstgöra som lott till kväl-
lens lotteridragning. Många fina vinster 
var skänkta av Ica Maxi. Tack alla eldsjä-
lar som troget ställer upp och fixar roliga 
aktiviteter för byns invånare. Lördagen 
den 9 juli mellan 11 och 15 blir det bak-
luckeloppis på Folkets Hus parkering. 

Ni kan redan nu anmäla er till annika.
hook64@gmail.com 

Kostnad 100 kr per bil. Ponnyridning 
och fikaförsäljning kommer att finnas.

Fibermöte med mera
Vi har sedan februari fått några hyresgäs-
ter på parkeringen i form av arbets- mat- 
och toabodar för fibergubbarna.  Även en 
stor del av parkeringen har utnyttjats för 
lagring av fibermaterial. Dom har lovat 
återställa markskador efter sig vilket dom 
gjort. Vi har ändå planer på viss renove-
ring och förändring av parkeringen.

Fiberföreningen hade ett informations-
möte den 6 maj, då det uppskattningsvis 
kom cirka 150 personer och vi sålde fika.

Det har varit bakluckeloppis under en 
lördag i maj. Fem ekipage kom till parke-
ringen för att sälja sina prylar. 

På pingstafton höll Forsakören en väl-
besökt vårkonsert i Folkets Hus. Fören-
ingen ansvarade för förtäringen, snittar 
och marängtårtor – mycket uppskattat.

Hansa Event hörde av sig och ville 
hyra vår lokal för ett informationsmöte 
som Destination Gotland reser runt med.

Ett välbesökt möte med många intres-
santa frågor och även en del svar. Själv-

klart rörde många Kappelshamns hamn. 
Folkets Hus stod även denna gång för 
förtäring och vi hade även bistått med 
möbleringen. Vi fick idel beröm av Mår-
ten Britse på Hansa Event som var 
mycket nöjd med vår insats. Han åter-
kommer gärna.

Folkets Hus har haft sina sedvanliga 
styrelsemöten, en arbetsdag, en uthyr-
ning till Fiskehamnsföreningen och en 
och annan uthyrning till privatperso-
ner. Nu rustas det för sommaruthyrning-
arna – för övrigt vår största inkomstkälla. 
Sju veckor är bokade. Städning pågår för 
fullt och många flitiga kvinnor deltar  – 
ingen nämnd och ingen glömd. Detta 
kommer att ge ett rejält tillskott till ekono-
min som för övrigt redan är relativt stabil. 
Med tanke på den stora uppfräschningen 
vi gjorde i slutet av förra året får vi vara 
nöjda. Vi ser naturligtvis att alla medlem-
mar betalar in sin medlemsavgift. Även 
nya medlemmar är välkomna in i en väl-
skött förening med mycket aktiviteter. Vi 
har även för avsikt att under kommande 
höst fortsätta med renovering – vet ännu 
inte exakt vad det blir.

Vill gärna avsluta denna information 
med ett stort tack från styrelsen till alla 
som deltagit för att göra våra aktiviteter 
så lyckade. Ni vet själva vilka ni är – känn 
er djupt uppskattade, Ni är guld värda!

STYRELSEN FOLKETS HUS GENOM

LILLEMOR RINGVALL, MARY 

ANDERSSON, ANNIKA HÖÖK OCH 

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

Fem svarar

Katarina Wallström Höök,  
Stockholm

Mitt andra liv lever jag i Kappelshamn 
även om besöken är otillräckligt frek-
venta. Jag hämtar kraft och inspiration 
när jag är på plats och är glad över att 
vara en del av närsamhället. Medlem-
skap i KIK är en självklarhet. För mig är 
klubbens insatser ett kvitto på den fan-
tastiska sammanhållning som finns i 
Kappelshamn. KIK är en viktig kugge i 
det lokala utvecklingsarbetet. Eloge till 
alla eldsjälar som bidrar till att KIK är 
en sådan fantastisk förening som gör så 
stora insatser för oss andra. 

Eva Wallberg, Visby
Den ort på Gotland som är mest bety-
delsefull för mig är Kappelshamn. Där-
för bidrar jag med avgift till en klubb som 
är liten, men gör stort. Idrottar inte själv 
i klubben men vet att det finns eldsjälar 
som gör så mycket bra och roliga aktivite-
ter för kappelshamnsborna. Det är dessa 
personer som utgör ”ryggraden” i klub-
ben. En klubb som gör en stolt att ingå i.

Jennifer Hellenberg, Kappelshamn
Jag är med i KIK för jag tycker det är kul 
med Lucia och så brukar jag vara med på 
arbetsdagarna som klubben har – dom 
är roliga.

Lasse Brodin,  
Västerås och Kappelshamn

Jag tycker att det är viktigt att stödja den 
lokala idrottsföreningen. Ett självklart val 
för mig/familjen när vi kom till byn för 
fjorton år sedan som framförallt sommar-
boende. Klubben är ”själen” i byn, den vi 
samlas omkring – vare sig det är bastun, 
festerna, högtiderna, fotbollsplanen etce-
tera.

Tack vare KIK behöver man aldrig ha 
tråkigt på sommaren. Det händer stän-
digt saker kring fotbollsplan och man 
känner sig alltid inbjuden till det stora 
utbudet av aktiviteter och mer sällsynta, 
men alltid roliga fester. 

Å på vintern kan en pratsam själ 
besöka lördagsbastun och få sällskap 
och möjlighet att stämma av vad som har 
hänt sedan sist. Som en passiv medlem 
i nätverket Vägra Facebook blir jag glad 
när KIK-tidningen dimper ner och infor-
merar mig om vad som händer i Kappels-
hamn.

Mohammed Hedary, Visby
Jag är medlem i KIK för att det är en 
klubb som man känner sig välkommen i. 
Klubben gör att jag får spela fotboll som 
jag gillar. I Kappelshamn finns spelare 
från olika nationaliteter och det ger mig 
möjligheter träffa nya människor – det 
gör mig jätteglad. I klubben är vi bästa 
spelkamrater och utanför det är vi bästa 

vänner. Klubben betyder mycket för mig. 
Den ger mig extra glädje när jag spelar 
– den kan vara en förevändning för mig 
för att gå ut i naturen och röra mig lite. Vi 
har den bästa lagledaren Berra som läg-
ger ner väldigt mycket jobb för att hålla 
igång laget.
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Snäckersvallen

JUNI
Fredag 24 14.00  
Midsommarfirande på Campingplanen

JULI
Lördag 16 10.00: Klubbmästerskap i varpa
Fredag 29: Triathlon (mer info om klockslag med 
mera kommer på hemsidan och via affischering)
Lördag 30 10.00: Klubbmästerskap i boule
Söndag 31 12.00: Traktorträff på hamnen

AUGUSTI
Torsdag 4 19.00: Fotboll Div 5 mot Levide IF
Torsdag 18 19.00: Fotboll Div 5 mot FC Gute

SEPTEMBER
Torsdag 1 18.00: Fotboll Div 5 mot FC Copa

Alla är KIK-arrangemang på  
Snäckersvallen förutom Traktordagen.

Dessutom visar vi EM-fotboll på storbildsteve allt 
efter önskemål. Irland–Sverige 13 juni kl 18, Italien–
Sverige 17 juni kl 18 och Sverige–Belgien onsdag 
22 juni kl 21 och finalen söndag 10 juli kl 21 är fyra 
exempel på matcher det är stor efterfrågan på att se.

Sedan startar vi sedvanliga aktiviteter med bland 
annat Bollkul (organiserad spontanfotboll). Vi affi-
scherar och meddelar på hemsidan när vi kommer 
igång!

Varje lördag året om är ju också bastun öppen under 
sommarhalvåret kl 16.00–22.00 – se särskild blän-
kare på annan plats.

Liksom alla campinggäster får medlemmar givetvis 
gratis låna bouleklot, fotbollar, brännbollstillbehör, 
kubbspel och varpor att använda vid anläggningen 
på lämplig plats! 

Välkomna!

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. 

Nytt garage
Nu har vi kommit gång med nya garagebygget – Per-Axel Smolka 
började gräva grunden i slutet av maj.


