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Berras sida

I Sverige har vi något vi tycker är själv-
klart, nämligen allemansrätten. Alltså 
att du får gå omkring i princip var du 
vill utom på tomter och odlade marker. 
Denna för oss fantastiska men självklara 
frihet är något som majoriteten av befolk-
ningen på denna planet inte har tillgång 
till. Det är väl egentligen bara i Finland, i 
Norge, på Island och viss mån i Estland 
du kan röra dig fritt på samma sätt. Till 
skillnad mot dessa fyra länder har Sve-
rige dessutom ett starkare lagligt skydd 
för allemansrätten. Du kan vandra fritt 
på stora ytor i en del länder om marken 
inte är privatägd och speciella skogssti-
gar brukar vara tillåtet att vandra på i 
rätt många länder. Men i Danmark får du 
exempelvis inte alls vistas i privat skog 
nattetid. Sammantaget är Sverige bäst i 
klassen. Sedan 1994 är allemansrätten 
skyddad i grundlagen i  Regeringsformen.

Det kan vara något att tänka på när det 
ibland klagas på Förbuds-Sverige. Visst 
har vi massa förbud här, men granskar 
du andra länder så har dom minst lika 
många förbud fast på andra områden. 
I USA får i princip vem som helst bära 
vapen, men där finns istället många 
andra förbud som ofta grundar sig på 
religiös eller reaktionär intolerans.

Tack vare allemansrätten kan den som 
vill helt gratis på gott och ont få upp-
leva alla våra fyra årstider. 2017 följdes 
en snöfattig vinter av en först varm men 
sedan väldigt kall torr vår, sedan en hyf-
sad men inte alltför varm sommar och så 
blev det en rekordregnig och sammanta-
get rätt mild höst. Hur det blir 2018 är det 

Den unika allemansrätten 
ingen som vet – även om det alltid finns 
sådana som tror att dom vet.

Plus och minus 2017!
För Kappelshamns del har väl året varit 
rätt ok. Hamnen har fått en ny ägare i 
Försvarsmakten som tidigt gick ut med 
positiva investeringsplaner för Gotlands 
kanske bästa, mest skyddade men rätt 
slitna hamn. 

Turismen har ökat på hela Gotland 
och bygden vi finns i är inget undantag.

För klubbens del kan vi inte summera 
några framgångar på  fotbollsfronten, men 
klubbmästerskap och andra arrange-
mang kan vi vara klart nöjda med.

Campingen har fått en sådan stark 
utveckling som gör att vi måste ta en 
time out. Mer om det på sista sidan. 

Tiggeriförbud – hur tänker man då?
Det här med krav på tiggeriförbud förbryl-
lar mig. Hur tänker man sig gränsdrag-
ningen? För att inte ställa till det för Röda 
Korset, skolklasser och andra måste man 
ställa krav på att tiggeri bevisligen måste 
vara organiserat av en grupp för att till-
låtas. Men om exempelvis romer bildar 
en förening, då måste dom ju kunna fort-
sätta tigga, liksom eventuellt hemlösa i 
framförallt våra större städer. Får en gatu-
musikant ha en uppochnervänd mössa 
framför sig som det går att lägga pengar 
i? Om det går bra kan ju isåfall vem som 
helst framföra musik eller sång hur illa 
det än låter för att komma undan ett tig-
geriförbud. 
Är det bra att poliser belastas med nya 
arbetsuppgifter som kontroll och avhys-

ning av tiggare istället för att koncentrera 
sig på grov kriminalitet – alltifrån terror-
dåd, skottlossningar och våldtäkter till 
bedrägerier, där mer eller mindre god-
trogna köpare av varor och tjänster luras 
på stora summor pengar?

I detta nummer berättar idérika entrepre-
nörer om sin verksamhet – en är Magnus 
Friström på Gotlandsvåfflan, två andra 
är Anne och Stefan Lundgren som dri-
ver Mavens stugor och så har vi sist men 
inte minst info från Jocke Langer om 
bykrogen mitt i byn.

Publicerar också en krönika av KIK:s 
gamle veteranspelare Anders Öhman 
som han skrev 23 augusti i Gotlands Tid-
ningar. Alltid kul när klubben får beröm 
i media …

Boka redan in nu årsmötet 2018 som äger 
rum fredagen den 9 februari i klubbstu-
gan. Vi påminner förstås med affischer 
på byn, på hemsidan och fejan. 

Ha nu en fröjdefull jul och ett gott nytt år! 
Men innan dess är det lucia med Elvira 
Lundin som bär luciakronan. Passar på 
att be om ursäkt för att jag kallade henne 
Elinor som campingvärd i den senaste 
klubbtidningen.

BERRA SANDSTRÖM
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Det blev inga poäng

Fotboll

Årets utomhussäsong går tyvärr till 
historien som klubbens sämsta genom 
tiderna. Femton matcher och femton 
förluster – i flera matcher borde Kappel-
shamn/Visby Star tagit poäng om inte 

Laget i sista  
hemmamatchen 16 september

Stående från vänster: Yassin Taha (biträ-
dande tränare, 2 matcher), Håkan Lind-
qvist (tränare, 4 matcher), Håkan Sand-
ström (5 matcher), Mohammed Nour (8 
matcher, 1 mål), Ali Issa (9, 1), Mattias 
Andersson (15), Murtaza Hassani (11, 2), 
Jamal Mamand (10), Kimmy Andersson 
(6), Zaid Tahiri (10, 4); Mohamed Abdul-
kadir (11), Sam Al Mubareki (biträdande 
lagledare), Sahky Abbasi (5), Berra Sand-
ström (lagledare) och Daniel Tukue (2). 
Knästående/liggande från vänster: Nos-
rat Amadi (5), Mahmod Ahmadi (10,1), 
Arif Nasari (11,1), Farid Ismail (2) och Sal-
man Jafari (4)

Övriga spelare
Förutom laget i sista hemmamatchen 
medverkade följande 20 spelare i de tret-
ton genomförda seriematcherna: Abdul-
lah Osman 14/0, Khalid Omar 10/0, Emil 
Lundberg 9/0, Masood Secho 8/0, Tim 
Berggren 6/0, Issa Zeki Issa 6/0, Mehdi 
Hassanzadeh 5/2, Mahmoud Hijab 5/0, 
Omar Ibrahim 5/0, Ahmed Ismail 5/0, 
Yahya Sharad 3/3, Hussan Osman 3/0, 
Suhaib Zarum 2/0, Mohammad Moham-
mad 2/0, Mohammad Taha 2/0, Ahmed 
Al-Aredj 1/0, Jakob Eriksson 1/0, Haj 
Gnasemi 1/0 samt Tofiq Hosseini 1/0.

Alla som spelat i KIK
Totalt medverkade 38 spelare under 
året i de femton seriematcherna. 28 som 
debuterade för Kappelshamn. Därmed 
har inte mindre än 427 olika spelare med-
verkat i seriespel utomhus för klubbens 
A-lag sedan starten 1974. I maratontop-
pen har inga förändringar skett annat än 
att Håkan S genom årets matcher utökar 
sin ledning genom totalt 513 A-lagsmat-
cher och Mattias A stärker sin sjunde-
plats med 184. Hela listan för alla spe-
lare och målskyttar genom åren hittar 
du som tidigare på hemsidan och sidan 
”Om KIK” och där scrollar du längts ner 
till vänster så ser du.

BERRA SANDSTRÖM

så öppna, givna målchanser hade sum-
pats. Dom fyra avslutande matcherna 
som spelats sedan förra KIKaren slu-
tade 0–11 (mot Copa, hemma); 1–3 (Visby 
BoIS, borta), 1–3 (mot Stenkyrka, h) och 

1–3 igen (mot Levide, b). Förutom Copa-
matchen var dom andra tre spelmäs-
sigt minst sagt jämna – mot Visby BoIS 
dominerade KIK och borde ha vunnit. 
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Vid den välbesökta säsongavslutnings-
aktiviteten med bowling i Visby delades 
det som vanligt ut en hel del priser.

Emil Lundberg, Årets spelare: Lagkap-
tenen som i de flesta matcherna varit en 
viktig kugge i försvarsspelet men som 
också gjort bra insatser på mittfältet.

Zaid Tahiri, Årets skyttekung: Denne 
kreative 17-åring gjorde flest mål och 
skapade mycket oreda i motståndarnas 
försvar.

Murtaza Hassani, Årets assistkung: 
Upprepade bedriften från förra året med 
flest målpass, tre stycken.

Jamal Mamand, Årets nykomling: 
Kom in sent i maj och tog direkt en ordi-
narie ytterbacksplats. 17 år, snabb, svår-
passerad och har rätt inställning.

Murtaza Hassani, Mohamed Nour, Håkan Lindqvist och Håkan Sandström Zaid Tahiri

Emil Lundberg

Mahmod Ahmadi och Jamal Mamand

Efter en resultatmässigt tråkig säsong 
men med ett skönt gäng som har kämpat 
på, sparkar Kappelshamns fotbollsgäng 
igång igen med inomhusträning inför 
Futsalserien.

Dock utan min medverkan. Jag lovade 
Berra ett år och hade väl kunnat fort-
sätta några till, men då måste man ha ett 
mera träningsvilligt gäng. Hur det än är 
så tar det mycket kraft och energi. Med 
det sagt ångrar jag inget, utan har haft 
jättekul med alla och hoppas jag gjort 
någon nytta även om man inte kan se det 
i resultattabellen:-(

Att ta ut laget har varit en utmaning, 
ta ut de bästa spelarna kontra de som 
tränar mest. Eftersom man bara får ta ut 

Mohamed Nour, Årets talang: 17-årige 
Mohamed – seriös på träningarna och 
skicklig mittfältare som kan bli en kom-
mande storspelare när han lyckas bättre i 
avslutningarna framför  motståndarmålet.

Håkan Sandström, Årets överrask-
ning: Trots sin ålder, nyligen 44 år, har 
han varit en av de bästa spelarna på plan 
i de matcher han medverkat.

Mahmod Ahmadi, Träningspriset: En 
ung talang – som just fyllt 17 år – mis-
sade inte många träningar och matcher.

Mattias Andersson, Årets specialpris: 
Ende spelaren som medverkat i samt-
liga seriematcher, mest som målvakt 
men även goda insatser som mittback 
genom sitt värdefulla huvudspel, en lojal 
43-åring att lita på.

sexton spelare och det faktum att förvå-
nansvärt många vill spela matcher men 
inte träna – ja, då blir ju så klart alltid 
någon besviken.

För de som tänker fortsätta önskar jag 
lycka till, det fanns sannerligen ett gäng 
talanger i laget, de behöver bara mera 
träning och matcher.

Det har också funnits bra informella 
ledare som eventuellt nu kan ta ett kliv 
framåt och ta över träningarna.

Avslutningsfesten hade Berra ordnat 
med bowling, käk och prisutdelning vil-
ket jag tror var uppskattat. Det var också 
kul att se spelare som varit osynliga 
under säsongen av olika skäl, men som 
nu kanske kan komma igång igen.

Linkan lämnar tränaruppdraget

Kappelshamn kommer alltid ligga mig 
varmt om hjärtat, med den fina samman-
hållningen i den natursköna orten och 
alla eldsjälar i föreningen. Det är så här 
föreningsliv ska fungera!

Tack för mig och lycka till!
HÅKAN LINDQVIST

Avslutning
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Gästkrönika

Till alla er Don Quijote: 
Det är aldrig försent!
Forntida segrar kan mycket väl bli till 
framtida framgångar så länge fanta-
sin får spelrum.

Det var sista matchen för säsongen och 
vi hade slagit Fårösund med 2–0 på 
Slite konstgräsplan och blivit gotländka 
mästare i fotboll 2009. Under året hade 
vi gemensamt klarat av tuffa duster mot 
såväl Barlingbo som Hansa/Hoburg. 

Vi hade låtit oss hänföras och var upp-
fyllda av lycka där vi satt i omklädnings-
rummet efter matchen. Hedern hade seg-
rat och ansvaret hade bleknat. Skapar-
glädjen och kamratskapet hade triumfe-
rat och den medföljande äran skapade 
frid i mitt sinne. 

En gemensam glädje erfors, rummet 
var uppfyllt av lycka och ingen Don Qui-
jote fanns i sikte. 

Jag satt där med min guldmedalj och 
insåg hur lätt det är att bli som den egen-
sinnige riddaren och likt honom dras in 
i ett virrvarr av besynnerliga tankar och 
återvändsgränder. Att slåss mot väder-

kvarnarnas falska illusioner i förviss-
ningen om att de är jättar är nog något 
som kan hemsöka de flesta av oss. Dessa 
hjärnspöken står i vägen för framgång 
och ära, ja de utgör ett större hinder än 
all fysiskt träning kan bortjaga. 

När sagans Don Quijote tog upp stri-
den mot sina spöken gjorde han det utan 
någon risk att segra ihjäl sig. 

Insikten om att det egentligen endast 
finns skuggor och spökfigurer att slåss 
emot kom till mig efter serieguldet med 
Kappelshamn. Sedan KIK drog igång 
sin verksamhet i början av 1970-talet har 
hemmaplanen vid Snäckersvallen blivit 
en stark geografisk identitetsmarkör för 
den lilla orten på Nordret och Kappels-
hamns veteranlag odlade under många 
år hängivenhetens ådra för att i framti-
den kunna ta fler guld men dessa möj-
ligheter uteblev då veteranserien på Got-
land lades i träda redan 2010. 

Det sägs att det tar 10 000 timmar att 
bli riktigt bra på något och kanske den 
tidsrymden behövdes för att inse att det 

var vanföreställningar som stod i vägen 
för att sorglöshetens planta skulle kunna 
växa och blomstra. 

Att ha förmågan att kunna förundras 
över guldet, att kunna fantisera om fler 
guld och att kunna analysera verklighe-
tens innehåll är de fundament på vilken 
vår existens är uppbyggd, vilket nog står 
klart för de flesta av oss. 

På tal om veteraner, i september kom-
mer Sverige som bekant att anordna den 
så kallade Auroraveckan då den ädla 
drycken kommer att avnjutas på vår ö 
och måhända blir veckan ett framtida 
alternativ till sommarveckornas eskapa-
der. 

200 år av fred - sen fick det tydligen 
vara nog. 

Att Kappelshamn har blivit gotländska 
mästare vid ett flertal tillfällen visar att 
det aldrig är för sent att vinna om man 
släpper lös sin inre Don Quijote.

ANDERS ÖHMAN

För andra vinterhalvåret på raken arran-
gerar Gotlands Fotbollförbund seriespel 
inomhus, kallat Futsal. Premiärsäsongen 
blev inte särskilt framgångsrik för våra 
killar och denna säsong har börjat lika 
illa. 

Efter en inledande storförlust mot 
Hangvar med 0–7 den 4 november i 
Södervärnshallen blev det knappast 
bättre en vecka senare på samma arena. 
Först slutade matchen mot Stenkyrka 1–5 
och sedan samma dag svarade Fårösund 
för motståndet i en match KIK förlorade 
med 2–7. Bara några dagar senare mötte 
KIK Klintehamn och den matchen slu-
tade 2–6. Mot Väskinde tre dagar senare 
blev det 0–10 och den 26 november 0–7 
mot Visby AIK denna gång i Solklints-
hallen. 

Det mest positiva är väl att vi lyckats 
göra några mål och målskyttar hittills har 
varit Sahky Abbasi, Murtaza Hassani (2), 
Zaid Tahiri och Emil Lundberg. En spe-
lare som blivit bättre och bättre är Moha-
med Nour. Nye målvakten Reza Haidari 
har varit ett positivt tillskott.

Eftersom de gamla ledarna slutat har 
vi delegerat över det mesta av ansvaret 
till nya krafter. Till en början har Masood 
Secho tagit på sig det största ansvaret för 
laglederi, träningar och laguttagningar. 
Efter en specialskräddad utbildning för 
sex klubbmedlemmar den 16 december 
anordnad av Gotlands Idrottsförbund 
inklusive Masood kommer vi ha flera 
som kan hjälpa till med allt runt matcher 
och träning.

Onsdag 6 december Fardhem Garda 
BK Solklintshallen kl 20.00 

Söndag 10 december Fårösunds GoIK 
Solklintshallen kl 10.30 

Söndag 17 december Hangvars SK 
Solklintshallen kl 9.30 

Tisdag 19 december Stenkyrka IF Sol-
klintshallen kl 18.30 

Söndag 7 januari Klintehamns IK Sol-
klintshallen kl 11.30 

Lördag 13 januari Väskinde AIS Söder-
värnshallen kl 14.00

Onsdag 17 januari Visby AIK B Söder-
värnshallen kl 21.00

Lördag 20 januari Fårösunds GoIK 
Södervärnshallen kl 15.00 

Har du vägarna för så kom gärna och ge 
killarna ditt stöd – det kan behövas!

Idel förluster hittills i Futsal
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i företagsKIKaren

För fem år sedan gjorde jag en inter-
vju med Anne och Stefan Lundgren om 
Dinern och deras uthyrningsverksamhet 
och planer med den gamla affärstomten 
som idag väl mest är känd som byns 
sommarkrog. För tre år sedan sålde Anne 
och Stefan fastigheten och har sedan 
dess koncentrat sig på att bygga ut stug-
byn längs västra sidan av Hallväg, bara 
en kilometer utanför samhället. Denna 
stugby med Ateljén är lite speciell med 
bland annat en härlig gångväg på plintar 
över ett mer sankt markparti. Ateljén – 
som är vardagsrum tillgästerna på som-
maren – används för grupper, möten och 
yogaläger med mera på övrig tid.

Hur kom ni på idén att starta upp denna 
stugby?
– Det var en naturlig del i turismsats-
ningen när vi flyttade från Hall. De första 
stugorna byggdes redan 2006.  Men det 
är först när vi sålde restaurangfastighe-
ten vi hann engagera oss 100 procent och 
tänka utveckling på riktigt. Nu är målet 
att göra Sveriges bästa stugby här – med 
hjärtat!

När ni summerar de första åren – positiva 
och negativa överraskningar?
– Erfarenhetsmässigt tar uppbyggnad av 
företag lite tid. De första åren hann vi inte 
engagera oss nog mycket på grund av 
restaurangdriften på sommaren – så det 
är först nu vi känner av det riktigt posi-
tiva. Negativa överraskningar är som tur 
få, kan inte komma på något faktiskt. Vi 
känner bara glädje att möta så många 
härliga människor från hela världen – 
Kina, Kanada, USA, Holland, Spanien, 
Israel, Polen för att nämna några, och 
Sverige förstås.

Är ni fortfarande i en uppbyggnadsfas 
eller har antalet uthyrningsstugor landat 
på en nivå ni kommer att hålla de när-
maste åren?
– Vi bygger nu den fjortonde stugan och 
tänker pausa två år för att hinna med 
underhåll på dom äldre, men även för att 
känna av om antalet fjorton är på en bra 
nivå rent jobbmässigt och ekonomiskt.

Om ni kort skulle beskriva de bästa skälen 
att boka hos er – vad vill ni framhäva då?
– Personligt, härlig miljö, nära till havet, 
enskilt.

Ni har väl två bostäder – förutom huset i 
Kappelshamn en lägenhet i Visby. Var till-
bringar ni flest nätter, och varför det?
– Nej, vi har en bostad, vi bor i Kappels-
hamn på heltid och nyttjar endast lägen-
heten när vi har möten med mera, den är 
uthyrd maj–september hela tiden men 
tillgänglig för att hyra när som.

Om Stefan brukar det sägas att han är 
en typisk entreprenör och ingen förval-
tare – vad tror du Anne, kommer han att 
om fem år ha tröttnat och hittat på något 
helt annat?
– Det ligger något i det du säger. Han har 
planer och idéer förutom lite ytterligare 
utveckling av stugbyn, men vi kommer 
med säkerhet att engagera oss helhjärtat 
med stugbyn under många år till.

Har du Stefan någon kommentar till 
Annes svar?
– Haha – skapa ligger i min natur, så vi 
får väl se…

Något ni vill tillägga?
– Besök maven.se, välkomna!

BERRA SANDSTRÖM

Mavens Stugor – en attraktion
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i företagsKIKaren

Det är inte så enkelt som det låter att 
driva en ”enkel våffelstuga” i en vedbod 
på sitt sommarställe. Många tror att det 
bara är att hälla lite smet i våffeljärnen 
och sedan lägga på tillbehören. Om hade 
jag vetat från början hur mycket jobb det 
skulle vara, hade jag aldrig ens funderat 
på att öppna. 

Vatten, vatten, vatten
Bara en sån sak som vatten är ett stort 
jobb för oss att få fram med tillfredstäl-
lande kvalitet. Vi köper vatten och tap-
par upp dagligen i ett eget hydropress-
system som vi byggt för att kunna få ett 
fungerande vattensystem till kaffemaski-
ner, espressobryggare, diskmaskiner och 
till de smeter och mat som vi tillverkar.

Vi har annars en egen brunn från 
50-talet som inte ens klarar av att försörja 
boningshuset med vatten under somma-
ren.

Mycket ström krävs
Mycket planering ligger bakom hur 
maskiner och våffeljärn ska kunna 
användas parallellt då strömmen inte hel-
ler alltid räcker till på den gamla gården.

När säsongen och försäljningen väl 
börjar ta fart är det även mycket att tänka 
på bara vid våffelgräddning. Det är mat-
våfflor, dessertvåfflor, frasvåfflor, Brys-
selvåfflor och saffransgräddade alter-
nativ till alla sorter. Det ska även vara 
laktos- och glutenfria alternativ som inte 
får komma i kontakt med de andra pro-
dukterna och järnen. Olika skärbrädor 
och redskap till de sistnämnda måste 
användas.

Tuffa investeringar
Linda och jag med två barn är helt upp-
låsta hela juli och augusti med verksam-
heten. Vi måste finnas på plats för att få 
det att fungera.

Varken jag, Linda eller tidigare delä-
gare har tagit ut någon lön eller arvode. 
Det lilla som blivit kvar efter personallö-
ner och livsmedelsinköp har gått åt till att 
betala de omkostnader och investeringar 
vi varit tvungna att göra för att leva upp 
till alla krav som Livsmedelsverket ställer 
för att få driva ett kafé.

Vi har valt bra och fina råvaror och så 
långt det går tar vi från ön såklart. För 
den nyfikna så uppgår enbart våra råva-
rukostnader till cirka 40–45 procent av 
den totala omsättningen.

Vi har dock haft turen och fått köks-
chefen Ulve med på resan. Ulve har tagit 
stort ansvar och jobbat hårt i köket och 
skött allt med beställningar och hygien 
och har lärt oss mycket nytt om hur ett 
välfungerande kök verkligen ska vara. 
Under 2017 var även hans flickvän Ann 
från Thailand med, stöttade oss på går-
den och hjälpte till i köket och med bar-
nen med mera. En duktig och trevlig tjej 
som vi hoppas kommer och hälsar på 
oss även under nästa säsong.

Nästa års planer
Jag kommer att driva verksamheten utan 
min kompanjon och grundare  Christoffer 
på grund av ändrade arbetsförhållanden. 
Det kommer inte innebära några större 
förändringar för verksamheten. Vi hop-
pas att han kommer att vara tillgäng-
lig för att hjälpa oss att utveckla några 
nya smarriga våfflor för nästkommande 
säsong.

Nyheter som kommer att märkas är att 
vi har ansökt om utskänkningstillstånd 
och har goda förhoppningar om ett ja – 
Regionen ser positivt på vår ansökan.

Även den gamla fallfärdiga ladan har 
sett sina bästa dagar. Den kommer att 
restaureras innan den rasar samman. 
Det kommer att göras under vintern/
våren.

Om allt går som planerat och arbetet 
blir klart kommer en inneservering att bli 

klar till juni. Ett stort lyft för både oss och 
gäster som kan sitta utan stress om det 
skulle bli busväder. Nu kommer det verk-
ligen inte att finnas för dåligt väder för att 
äta våfflor på Öjn :).

Renovering av ladugården kommer att 
finansieras av mig och min far som äger 
fastigheten av privata medel och kommer 
inte att belasta verksamheten.

Ladugården var ändå planerad att 
göras iordning inom snar framtid, så nu 
tar vi tillfället i akt.

Vi håller även på att planera med 
kocken och kollar på olika lösningar att 
ha öppet fem dagar/vecka under hela 
juni också. Det är vår målsättning. Men 
det beror på hur villiga våra arbetsgivare 
på fastlandet är med att släppa över oss 
till ön.

Håll koll på Facebook
Nu kommer det bli mer aktivitet på vår 
Facebooksida och alla nyheter och upp-
dateringar kommer att ske kontinuerligt 
där. Bilder från ombyggnationer kommer 
att publiceras efter hand.

Om verksamheten går bra och om det 
blir pengar över i höst kommer vi att 
investera i en ny egen vattenbrunn och 
ett reningssystem som skulle underlätta 
massor för oss.

Har någon idéer eller synpunkter på 
något vi kan hitta på eller göra bättre så 
är vi jättetacksamma.

Det är ju både vi och gästerna som är 
Gotlandsvåfflan!!

Hoppas att vi ses i sommar!
MAGNUS FRIBERG

Ägaren berättar

Gotlandsvåfflan öppnar inneservering
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i företagsKIKaren

Vi är nog många som undrat över hur det 
ska gå med Langers restaurang. Joakim 
Langer hade en tuff sommar, det gick 
inte riktigt som han tänkt sig och resulta-
tet blev en stor förlust. Han blev sjuk på 
kuppen och har inte vetat om han skulle 
orka genomföra ännu en sommar här. 
Men, med lite hjälp från oss som bor här, 
skulle det kanske kunna gå?

Lördagen den 18 november bjöd han in 
till möte och vi var ett cirka femton per-
soner som kom. Jocke redogjorde för hur 
sommaren hade gått och hur läget var 
nu. Han analyserade vad han själv hade 
gjort fel och bad om fler synpunkter och 
idéer.

Lokalt påverkas restaurangen negativt 
av att det troligen inte blir någon cam-
ping vid KIK 2018. Irebadens Restaurang 
brann ju sorgligt nog ner förra somma-
ren och dessutom har Lickers Krog med-
delat att de lägger ned – så vitt jag vet 
har ingen flaggat för att de tar över verk-
samheten ännu? Det betyder att två väl-
besökta restauranger kommer att saknas 
nästa sommar, vilket i sin tur kan ge fler 
gäster till Langers.

Jocke ska undersöka vad som behöver 
åtgärdas för att rummen ovanför restau-
rangen ska kunna hyras ut – det handlar 

om brandsäkerhet, förhoppningsvis kan 
han hyra ut rummen 2018.

Under mötet framkom att Jocke funde-
rar på att ha öppet när Fotbolls-VM drar 
igång 8 juni och fler idéer bollades på 
mötet.

Men, han ber ödmjukt oss bybor om 
hjälp. Det handlar om att hjälpa till att 
snygga till i trädgården, kanske snickra 
och måla lite. Han kommer att bjuda in 
till nya möten i början av nästa år. Han 
undrade också om det finns möjlighet 
att vi som bor här kan hoppa in som per-
sonal ibland, för att hjälpa till. Ett annat 
sätt att hjälpa till är att sprida informa-

tion när det anordnas olika evenemang 
på Langers.

Jag tycker att det var riktigt roligt att 
Jocke kom på att han skulle testa att 
driva restaurang här och att han har både 
idéer, ett stort kontaktnät med både artis-
ter och kulturpersonligheter och ett stort 
engagemang för att få människor att må 
bra, har nog ingen missat. Jag kommer 
att hjälpa till för att Langers ska kunna 
fortsätta – kommer du också att hjälpa 
till?

ÅSA STENSTRÖM

Med lite hjälp från byn kan  
Langers ha öppet sommaren 2018

Det är viktigt att både företag och fören-
ingar trivs och kan verka här i Kappels-
hamn. En sak som är bra med internet 
och sociala medier är att det blir enkelt 
att sprida information. Varje gång som 
det exempelvis är en fotbollsmatch på 
Snäckersvallen kan alla vi som är med 
på Facebook dela informationen vidare i 
våra nätverk. Om tio personer delar ett 
inlägg om att det är varpatävling, och 
dessa personer har har 200 facebook-
vänner, betyder det att ytterligare 2 000 
personer kan nås av informationen. Det 
här betyder mycket för den eller de som 
håller i arrangemangen.

Överhuvudtaget är Facebook ett bra 
ställe att lyfta personer, föreningar eller 
företag som gjort något man gillar. Om 

vi alla blev lite bättre på att göra det just 
för sådant som finns här i Kappelshamn, 
gör vi en insats som kostar bara någon 
minut i tid, men som kan betyda väldigt 
mycket för den, det eller de vi valt att 
sprida information om. Facebook är helt 
enkelt ett bra ställe att vara snäll på!

Så här kan du göra för att sprida lite 
glädje och information, samtidigt som 
du gynnar Kappelshamn:

 » Gilla på Facebook: Alla företag och 
föreningar som håller till här blir lite 
glada om du gillar dem!

 » Fotografera och filma, publicera på Ins-
tagram, YouTube och/eller  Facebook, 
var noga med att Kappelshamn finns 
med som plats.

 » Om du köpt en tjänst eller vara från 
något av företagen, eller varit på plats 
under något evenemang: ta en bild 
eller skriv något snällt på Facebook.

 » När någon lägger ut information på 
Facebook om ett evenemang eller en 
produkt, passa på att dela så dina 
Facebookvänner får se!

ÅSA STENSTRÖM

PS. Kolla in kappelshamn.se. Hemsidan 
gjordes om innan sommaren. Där är tjugo 
företag och fyra föreningar representerade. 
Det kostar inget att synas där, säg bara till 
om något saknas!

Så här kan vi alla bidra till att det går bra för Kappelshamn!
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Snäckersvallen

Arbetsdagen i oktober var som vanligt välbesökt och det arbetsuppgifter som pla-
nerades genomfördes., bland så revs de gamla avbytarhytterna som ska ersättas av 
ett par bättre begagnade lite större. På lunchen bjöds det på en god köttsoppa med 
hembakat bröd som Lillemor och Gunnel ordnat.

Välbesökt arbetsdag

Klubbens sponsringsintäkter har sedan 
många år tillbaka varit den klart enskilt 
viktigaste inkomstkällan netto för klub-
bens verksamhet. Den är bara cam-
pingen som legat i närheten av storle-
ken på nettot. Även i år kan vi räkna in 
antalet sponsorer till 30 och intäkterna 
är faktiskt något större än förra året. Vi 
tackar alla för deras bidrag till klubbens 
verksamhet.

ICA Maxi i Visby är klubbens största 
sponsor och som god tvåa kommer Nord-
kalk på Storugns följt av grannföretaget 
Kalkproduktion AB.

Svenska Spel sponsrar tryckningen av 
KIKaren och annat informationsmaterial 
till ett stort värde och Stenströms Infor-
mation & Marknadsföring på byn läg-
ger ner åtskilliga sponsrade timmar på 

Återigen sponsringsrekord
arbetet med bland annat klubbtidningen, 
hemsidan och affischlayouter.

Bungehallen i Fårösund är en god 
samarbetspartner liksom Cementa på 
Slite.

Lennart Carlén har lagt ner många 
timmars jobb med traktor och grävskopa 
från sin jordbruksverksamhet vid arbete 
på klubbens anläggning.

Lärbro Café &Bar bjöd hela fotbolls-
gänget på lunch i samband med somma-
rens heldagsträning på Snäckersvallen.

Vi har fått hjälp med service av klub-
bens gräsklippare av kappelshamns-
företaget Lindahls Skog & Trädgård. 
Visbymäklarna, Tandhälsan i Fårösund, 
Kylfab på Slite, Gute Maki i Othem, Beto-
ngindustri AB i Träkumla och Norrvange 
Stugor har vi haft skyltreklamavtal med.

Annika Gustavsson Jewellery i Visby 
har även i år skänkt luciasmycket. Inter-
sport i Visby, Naprapatcenter i Visby 
samt kappelshamnsbaserade Oil & Vin-
egar har också bidragit till verksamheten 
på ett positivt sätt med främst priser till 
lotterier och klubbmästerskap.

Spendrups har försett kiosken med 
flera fat med dryck och Stadsmissionen i 
Visby har bidragit till campinghyror.

Vi har en grupp företag som sponsrar 
KIK genom att vara matchvärdar, nämli-
gen Agro Maskiner Gotland i Stenkyrka, 
hallshuksföretaget GolvKula, Golvläggare 
Buije Lind i Vägume, R&L Bygg i Lumme-
lunda, Söderstrands Rör i Väskinde, 
Kurres El i Fårösund, Othems Cement och 
Betong, Vestland Fiskeri på Kappelshamn 
och Kappels hamns Fritidsby.
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Snäckersvallen

Kenneth Berg fortsätter

Spännande med klubbens nya investering av ett utegym. En satsning som vi hoppas 
ligger rätt i tiden att satsa på för en bred idrotts- och bygdeförening som ju KIK är. 
Leverans och iordningsställande av det inköpta utegymmet kommer att ske under för-
sta halvåret 2018. Klubben har i detta första steg beställt nio olika stationer.

När systemet med Fas 3-tjänster via 
Arbetsförmedlingen upphör 1 februari 
nästa år har vi anställt Kenneth Berg  – 
vår vaktmästare sen tre år på anlägg-
ningen. Det är en ny typ av anställning 
genom Arbetsförmedlingen som heter 
extratjänst och där ideella föreningar får 
full kostnadstäckning för att betala ut 

en kollektivavtalsenlig lön. Klubben får 
kostnadstäckning av Regionen som i sin 
tur får statlig ersättning. Om regelverket 
inte förändras kommer vi att ha kvar Ken-
neth fram till 31 januari 2020. Det tackar 
vi för!

BERRA SANDSTRÖM

Utegym på vallen
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Snäckersvallen

I september blev vår eminenta byabastu inspekterade av en kvinnlig kvar-
tett som åkte runt och kollade upp öns offentliga bastuanläggningar. Innan 
dom försvann hälsade dom att Kappelshamnsbastun var det bästa dom dit-
tills hade varit i. Vi glömde fråga dom om var och när dom ska publicera en 
sammanfattning över sin ”inspektion”. Hör gärna av dig till KIKaren om du 
snappar upp något i någon tidning eller sociala medier.

Första halvårets mindre nedgång i besök har ändrats till en uppgång. Just nu 
är det faktiskt genomgående plussiffror främst på mixtiden tack vara lite mer 
långväga gäster från främst Hangvar och Visby. I genomsnitt har byabastun 
i år 24 gäster i veckan mot bara drygt 15 för tio år sedan. Veckogenomsnittet 
för de olika tiderna är följande med 2007 års siffror inom parentes. Herrar 12 
(9), damer 6 (3), mix 4 (2), extrabokningar 2 (1,5). Sifforna visar vilken fantas-
tisk bastutradition KIK byggt upp här under många år.

Bastun får fortsatt bra betyg

Bastulyrik
30 september
Ack sådan tröst
Nu är det höst
Slut på sommar semester, turister och grill
Nu få man vara precis som man vill

18 oktober
Idag är det stora gåsflyttardagen 
Vi dra på mössan och fäller upp kragen
Vi stänger vår trädgård och gräver rabatter
Så skönt att till detta få säga godnatter

11 november
På november skall vi skälla
tjura stånka grissla och gnälla
Sluta med och gå ut
Få ting skänker sån tröst
som att få ta det lugnt nu när det blir höst

Bada bastu på lördagar! 
Bastun är öppen lördagar kl 15–17 för herrar, 17–19  damer 
och 19–21  blandat. Avgiften är 20 kr för  vuxna och 10 kr för 
7–15 år. Årskort 500 kr för vux-
na och 250 kr för 7–15 år. Un-
der april–september senare-
läggs tiderna en timme.

Det går bra att bada även an-
dra tider, men då tar vi en mi-
nimiavgift på 40 kr, om en 
klubbmedlem bokar. För icke 
medlemmar är avgiften 80 kr.
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Huvudstad Utgör en station på 
transibiriska järnvägen Består av nio distrikt Har fem universitet

Ligger på nuvarande 
plats sedan sent 1700-
tal

Stadens namn betyder 
röde hjälten

Film Amerikansk film från 
1998 Vann fem Oscar Steven Spielberg 

regissör
Öppningsscen 24 
minuter lång Tom Hanks i huvudroll

Historisk händelse Var det 56:e i ordningen Genomfördes 4 
november 2008

Händelsen stöddes av 
Bruce Springsteen

Föremålet för 
händelsen var innan 
senator i Illinois

Var första afroamerikan 
att vinna

Författare Född 25 juli 1923 i 
Vaxholm

Har pris uppkallat 
efter sig

Skrev 36 böcker och 
dog 5 april 2007

Debutbok hette I vår 
lilla stad 1954

Hugo, Josefine och 
Elvis är karaktärer

Artist Född 1 juli 1959 Inledde karriären i 
grupp sedan solo Skivdebut 1984 Deltog i Melodifesti-

valen 2007 och 2016
Aktuell i Så mycket 
bättre

Seriefigur Sågs först i film från 
1930

Kort stubin, hamnar 
ofta i problem

Verkar ha många olika 
ägare En fiende heter Figaro Har namn efter tidigare 

planet

Rätt svar 
Hur mycket hjälp 1. Ulan Bator, 2. Rädda menige Ryan, 3. Presidentval av Barack Obama, 4. Maria Gripe, 5. Uno Svenningsson, 6. Pluto
2X1 11X
Alla har varit gifta med Elisabeth Taylor

1. 7 september dör 61 människor i jord-
bävning i vilket land?

1 Guatemala
X Ecuador
2 Mexico

2. 27 september 2017 beslutas att kvin-
nor i Saudiarabien ska få?

1 Börja arbeta
X Börja köra bil
2 Börja resa utomlands

3. Årets världsarvsprodukt utses 7 
oktober 2017. Vilken?

1 Lykta
X Lammskinn
2 Smycke

4. 24 oktober 2017 släpps svensk för-
fattare i Kina. Vem?

1 Gui Minhai
X Tui Sinmai
2 Sui Tingai

5. 15 november sker militärkupp i ett 
Afrikanskt land. Vilket?

1 Zimbabwe
X Nigeria
2 Sierra Leone

6. Finansinspektionen fattar 13 novem-
ber beslut om amorteringskrav. Vem är 
generaldirektör?

1 Hans Tholgraven
X Erik Thedéen
2 Håkan Theorén

Röda tråden. Vad har dessa gemen-
samt? 

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Michael Wilding Eddie Fisher Richard Burton Larry Fortensky

Rilles frågesport
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Hemsidans besöksfrekvens  
ökar rejält!
I år kommer klubbens hemsida haft över 
40.000 besök varav hälften unika. En 
osannolik ökning mot tidigare års siffror 
på runt drygt 30.000 besök och 15.000 
unika. Kan undra varför  – mätmetoden 
är lika och den allmänna trenden är väl 
att hemsidor har svårt att öka sina besök 
när konkurrensen från sociala medier 
ökat.

Klubbtidningen laddas ner som aldrig 
förr. I genomsnitt laddas varje månad 
över 350 exemplar ner av olika utgåvor 
av KIKaren. Flest av dom senaste årens 
förstås, men även KIKaren 121 som kom 
ut i juni 2010 har laddats ner i år över 100 
gånger. 

Av någon anledning är två nummer 
extra mycket nedladdade totalt – dels 
nr 134 från september 2013, dels nr 132, 
från mars samma år. Den förra innehöll 
bland annat referat från klubbens 40-års-
jubileum, en intervju med Eva Hederstedt 
om hennes företag Neha’s Hemtjänst och 

KIK:s traditionella

Luciafirande
luciatåg, luciafika, lotterier
Lördag 9 december kl 18  
Kappelshamns Folkets Hus

Smått & Gott

information om kommande Fiberplaner. 
Den senare hade en intervju med ganska 
nyinflyttade Ander och Maria Littorin om 
bland annat Marias företag Oil & Vine-
gar och en artikel om nya krafter som ska 
försöka lyfta Folkets Hus. 

Om det var det innehållet som gjort att 
de båda klubbtidningsutgåvorna laddats 
ner över tusen gånger var, eller om de 
beror på annat – det kan nog bara gissas.

Fortifikationsverket informerar
PUK-gruppen har fått följande info från 
Fortifikationsförvaltningen om hamnen: 
”Tyvärr kan någon investering i när-
tid ej utlovas! Däremot har FORTV fat-
tat beslut om att inför framtida åtgärder 
dels se över den statusbesiktning som 
Regionen utförde 2009 samt att ta 
några bottensedimentprover för att ha 
koll på eventuella miljölaster. Bedömer 
att detta kommer att ske inom de kom-
mande 4 månaderna. /Karl-Martin Svärd 
Fastighetsstrateg Fortifikationsverket”

Medlemsavgiften 2017: 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).

Elvira blir årets lucia
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Smått & Gott
Mountainbike
Kåre Carlsson: För övrigt anser jag att fler 
i Kappelshamn borde cykla Mountain-
bike. Vår tillgänglighet till trampvänliga 
och fina skogsstigar är makalös. 

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

Uppmärksammad gest satte 
Kappelshamn på kartan
Under den stora militärövningen Aurora 
blev Kappelshamn inte bara uppmärk-
sammat av alla militärer som körde band-
vagnar på vägar och i skogar, ankrakade 
upp i hamnen eller låg och sköt lösa skott 
på varandra lite här och där. 

Systrarna Emma och Lisa Ekström 
tyckte att soldaterna borde ta en fika-
paus och ställde ut kaffe och kanelbullar 
utanför sitt hem på Snäckersvägen. God 
åtgång så bullarna tog slut och fick ersat-
tas med mackor. 

Förutom 1.200 visningar på 
FB Kappelshamn spreds 
sig nyheten till media  – 
bland annat DN och 
kvällspress  – samt 
radio. God PR för byn!

Svenska Spel-pengar även i år!
Tack alla som listat KIK som förmånsta-
gare vid spel hos Svenska Spel. Det gav 
vår kassör en bra extraintäkt på 4.864 
kr. Det är ett par hundralappar mer än 
förra året och det är bra eftersom konkur-
rensen hårdnar varje år i Svenska Spels 
”Gräsroten”.

Totalt delades 50 miljoner ut. Vi har 
varit 64 stycken som listat KIK. Men 
med tanke på att vi kanske är drygt 200 
medlemmar över åldersgränsen 18 år för 
spel och hälften av dessa kanske spelar 
på Svenska Spel, hoppas klubben på att 
ännu fler listar Kappelshamns IK som 
förmånstagare alltifrån spel på Lotto eller 
poker/bingo på nätet till tippande eller 
digitalt Triss-skrapande. Det behöver ju 
dessutom inte vara en klubbmedlem – 
bara någon som gillar vår verksamhet. 
Eftersom konkurrensen ökar om peng-

Pingis-KM 7 januari
Som vanligt är det Pingis-KM i Folkets 
Hus den första lördagen på det nya året. 
Klockan 12 startar ungdomsklassen – 
deltagare upp till 15 år – och två timmar 
senare kommer tjejer och killar som är 
äldre och tävlar i en dam- och i en herr-
klass.

Folkets Hus
Folkets Hus-ordföranden Uffe Lundahl 
meddelar att det inte hänt särskilt mycket 
under hösten förutom diverse uthyr-
ningar. Just nu planeras det för 2018. 
Uffe hälsar att Folkets Hus uppskattar 
all hjälp som föreningen kan få – allt 
ifrån fysiskt ideellt arbete till ekonomiskt 
genom medlemskap och sponsring.

arna behöver vi antagligen bli några fler 
om klubben ska få lika mycket utbetalat 
även nästa höst. 

Det enda du behöver göra är att säga 
till ditt spelombud eller – när du är på 
internet – klicka på Svenska Spel-ikonen 
på vår hemsida.

BERRA SANDSTRÖM
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 
Bettan Husberg Björling,  
Stockholm och Kappelshamn
Vill stödja klubben tycker att ni akti-
verar ungdomen såväl som äldre på ett 
fint sätt. Idrotten bidrar till sammanhåll-
ningen och ger en meningsfull fritid och 
en sund livskvalitet för både ung och 
gammal. Den sociala samvaron icke att 
förglömma! Festligheter, varpa, midsom-
marfirande ochsåvidare. All heder åt 
klubben som håller igång bygden året 
runt!
 

Åsa Dedering,  
Stockholm och Kappelshamn
Som sommarboende sedan fjorton år i 
vackra Kappelshamn känns det självklart 
att vara med KIK. Klubben är så viktig för 
trivseln i byn. KIK ger så mycket till alla 
i Kappelshamn, fastboende, sommarbo-
ende och de på genomresa genom de 
fint anordnade evenemangen såsom till 
exempel bollkul-fotbollen öppen för alla, 
bouletävling, grillfesten, bastun. KIK hål-
ler samman människor och ger möjlig-
het till kontakter över generationer, gator 
och boendeformer i hela byn. Att under 
vinterhalvåret få KIKaren i brevlådan i 
Bromma ger också energi och jag läng-
tar till Kappelshamn.

Rasmus Hellenberg, Kappelshamn
För att jag tycker alla sportevenemang 
är väldigt roliga, jag har deltagit i både 
varpa och pingis. Jag tycker också om 
arbetsdagar. Min vän och jag brukar vara 
med och köra en röd liten traktor med 
släp och klippa grenar och buskar som vi 
sedan lägger av på majbrasehögen nere 
vid havet. Jag tycker det är viktigt att ha 
en klubb som anordnar arbetsdagen, 
varpa, boule och pingis. För sånt är roligt 
att ha lite aktiviteter så man bara kan va 
med (om man är medlem i klubben)

Issa Zeki Issa, Visby
Jag är medlem eftersom jag trivs med 
truppen. Klubben för mig betyder 
gemenskap. Åsa Stenström, Kappelshamn

För att det ingår i att bo i Kappelshamn. 
Både KIK och Folkets Hus behövs som 
aktivitetscenter. KIK ger rolig fritidssys-
selsättning till många och möjliggör att 
många kan komma hit och njuta av vår 
lilla by vid havet. För flera ungdomar 
har KIK varit det första sommarjobbet 
som också är viktigt och annars kan 
vara svårt att ordna på en sådan här liten 
plats. Året om är det KIKaren som är vår 
”lokaltidning” – det är ganska fantastiskt 
att en sådan liten plats kan ha en så bra 
och innehållsrik tidning!



Kappelshamns Camping – en 

havsnära camping på norra Got-

land mitt emellan Visby och Fårö 

vid väg 149. 
Slå upp ditt tält eller parkera din 

husvagn hos oss och njut av lug-

net och det vackra läget. Campingen drivs av den ideella 

föreningen Kappelshamns IK.Kappelshamns IK, Snäckersvallen, 624 55 Kappelshamn
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Kappelshamns Camping

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Vid styrelsemötet i slutet av oktober 
bestämdes att Kappelshamns Camping 
inte kommer att ha öppet nästa år. Vi 
mäktar helt enkelt inte med att driva den 
ideellt. Sedan mjukstarten 1996 har klub-
bens camping bara vuxit och vuxit. Den 
har blivit för attraktiv och bra. Under de 
flesta sommarveckorna har Gunnel, Lil-
lemor och undertecknad fått lägga ner 
runt 20 timmar per vecka förutom de 35 
timmar som vi haft ungdomar som cam-
pingvärdar. 

Den förstnämnda trion är inga ungdo-
mar längre och vi vill dessutom inte vara 
uppbundna på det sätt vi blivit alltmer 
och mer under årens lopp när besöks-
frekvensen har höjts. Sophantering, 
inköp, dagliga kort- och kassaavstäm-
ningar, campingsvärdsinstruktion, myn-
digheternas krav på besöksstatistik och 
minst ett tiotal dagliga samtal om bok-
ning och annat är exempel på arbetsupp-
gifter som bara vuxit. 

Att arrendera ut campingen till en pri-
vatperson är svårt för en idrottsklubb 
vars bidragsstödda lokaler står på kom-
munal mark. Eventuella alternativ som 
att begränsa öppethållandet och antalet 
gäster kräver en bevakning som är minst 
sagt arbetskrävande. Det är under som-
marveckorna som arbetsbelastningen är 
högst. 

Att dela upp ansvaret på ett tiotal per-
soner som tar var sin vecka har klubbsty-
relsen också diskuterat, men landat i att 
det ändå kräver ett övergripande ansvar 
som vi inte hittat någon villig att ta.

Det är möjligt att detta beslut sät-
ter igång kreativiteten som gör att cam-
pingen kan öppna i ny form 2019.

Annars är Kappelshamn en perfekt 
plats för en camping, men det finns en 
så stor potential här att den bör drivas av 
en privat entreprenör. Och en anläggning 
behöver inte nödvändigtvis ligga intill 
Snäckersvallen för att ha ett bra läge.

Campingintäkterna har varit mums 
för kassören och klubben, men ekono-

Campingen pausar 

min klarar sig ändå. KIK har byggt upp 
ett sparkapital så dom cirka 100.000 kr 
netto som vi fått in under senare år, kan 
vi klara oss utan – åtminstone de när-
maste åren. 

Säsongen 2017 var den mest välbe-
sökta någonsin med 3.700 gästnätter.

Sedan vi gått ut med denna info till våra 
funktionärer, på hemsidan och Facebook 
har vi som väntat fått flera reaktioner från 
många som tycker det är tråkigt att cam-
pingen inte håller öppet 2018. Men vi har 
också mött en stor förståelse för beslutet. 
Vi har också fått ett par förfrågningar om 
någon typ av arrende. Även om en sådan 
lösning kan blir knepig att göra, har vi 
inte helt stängt den dörren. Det vore ju 
trevligt för byn om campingen är kvar 
som den sommarpuls den utvecklats till.

BERRA SANDSTRÖM


