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”Klubben arbetar både visionärt och föredömligt.”
/Sivert Persson

När det blir långtråkigt på badstranden, se sidan 16
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Berras sida

Hej! Vi har lite överraskande haft en nor-
mal gotlandsvår – rätt torr, blåsig och 
oftare kallt än varmt. Den har varit väl-
digt utdragen. Det är ju många som gil-
lar. Själv föredrar jag nog en kortare, var-
mare och intensivare vår för att istället få 
en mer utdragen för- och högsommar.

Ensidigt höger-vänster
Det är lite märkligt att vi fortfarande så 
endimensionellt försöker placera poli-
tiken efter en vänster-högerskala. För 
ekonomisk politik håller synsättet höger 
och vänster ännu tycker jag. Men skalan 
har sina rötter från Franska revolutionen 
1789 och det har ju hänt en del sen dess. 
I höstas försökte Sveriges Television till-
föra politiken en ny kompletterande vär-
deringsskala som upptill står för indi-
videns frihet, frihet från religiöst tvång, 
gränsöverskridande samarbeten, miljö-
aktivism, positiv inställning till flyktingar 
och HBTQ-förståelse. Nertill ligger posi-
tiva inställningar till traditioner, religion 
och nationalism, miljöskepticism och en 
allmän konservatism. Ligger vi in detta 
på en skala är det inte konstigt att vi får 
nya samarbeten inom politiken framöver. 
Hur mycket har till exempel kristdemo-
krater och liberaler gemensamt utöver 
ekonomi, försvar och kärnkraft? Partier 
förändras ju också väldigt mycket som 
exempelvis Centern som gått från att 
vara ett nationalistiskt Bondeförbund till 
ett starkt liberalt, EU-vänligt och flykting-
vänligt parti.

Lycka
För ett par månader sedan kom en rap-
port om att Finland hade världens lyck-
ligaste invånare före tre andra nordiska 
länder plus Schweiz och Nederländerna 

med Sverige på sjunde plats. Det är ju 
smickrande för oss nordbor, även om 
det alltid går att ifrågasätta hur en sån 
undersökning görs.

Jag tycker ändå det är värt att citera 
Gotlänningens ledarskribent Eva Bofride 
från den 21 mars: 

”Lycka är ett vitt begrepp. Kortsiktig 
lycka är en sak, det som vi minns som 
våra lyckligaste stunder är med några års 
perspektiv oftast ett annat.

Grundläggande för att uppleva lycka är 
frihet. Att själv kunna bestämma över sitt 
liv. Var man ska bo, vad man ska jobba 
med. Att få tycka vad man vill och rätten 
att yttra denna åsikt.

Även om vi har alla förutsättningar 
för att vara lyckliga finns det en utbredd 
en samhet som är farlig och ohälsosam.

För även om vi lever i ett 
tryggt och lyckligt land har vi 
byggt bort väldigt mycket av 
det som gör oss lyckliga på 
individnivå. Tid och eftertanke 
till exempel.”

Innehållet
Det finns många ställen att få 
någon ätbart i bygden framö-
ver. Förutom vad som står 
längre fram i KIKaren vill jag 
nämna att jag inte få reda på 
mer än vad Jocke talat om på 
Facebook om Langers Krog  – 

alltså att han öppnar upp i slutet av juni.
I grannbyn Lärbro blir det ny regi på 

pizzerian – Pizza Tallen blir namnet på 
stället som nu kommer att drivas av 
familjen Chopuryan/Arshakyan som 
sedan flera år har året runt-öppet på Lär-
bro Café & Bar. Även i den härliga miljön 
långt ut på andra sidan viken i Bläse blir 
det ny regi på matstället under namnet 
Kalkladan där det ju numera också finns 
fullständiga rättigheter. Det öppnar 15 
juni.

I brist på fotbollsreferat från matcher 
gör jag i detta nummer en intervju i 
100-klubben med KIK:s genom tiderna 
i särklass bäste skyttekung Håkan 
Pettersson. Förutom förhoppningsvis 
läsvärd info i övrigt så vill jag ta tillfället i 
akt och tacka en av de medverkande i Vi 
5 – Sivert Persson – extra mycket. Denne 
idag pensionerade kappelshamnsbo ser 
ännu till att hans gamla arbetsgivare 
sköter om vår badstrand, tar bort släke 
och förser den med ny sand. Som du ser 
på förstasidan är den riktigt fin i år!

Hoppas alla får en bra sommar! /Berra
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2009 introducerades årskort i bastun av 
flera skäl. Dels ville vi minska kontant-
hanteringen, dels ville vi ge dom flitigaste 
besökarna ett bättre pris. 18 stycken löste 
årskort premiäråret. Av dessa finns fort-
farande inte mindre än 13 kvar idag. Dom 
trogna årskortsinnehavarna är Janne 
Gustavsson, Petter Höök, Kajsa Johans-
son, Linda Larsson, Uffe Lindahl, Bertil, 
Oskar, Roland och Sebastian Petters-
son, Berra Sandström, Katarina och Pelle 
Skoglind, samt Inger Söderström.

2019 har 26 löst årskort. Samman-
taget har alltså årskorten varit väldigt 
framgångsrika.

Annars fortsätter trenden i år med allt 
fler kvinnliga bastubadare. Under årets 
första 20 veckor är det 184 tjejer som 
bastat av 459 totalt – alltså 40 procent. 
Vi är verkligen bastufrekventa på byn. 

Per capita skulle 460 besök motsvara att 
minst tre miljoner stockholmare skulle 
ha bastat i offentliga lokaler samma 
period – och det är knappast troligt.

Det jag skrev i förra KIKaren om att 
Visbys sockenbastu hade vakanser med 
bastuvärdar var fel, enligt Peter Stade – 
sekreterare i föreningen som driver bas-
tun. Beklagar om jag spritt fake news 
om öns mest välbesökta bastu i antal – 
men inte per capita, där Kappelshamns 
byabastu är störst …

Bastuvärdar efterlyses!
Vi har de senaste åren varit nio bastu-
värdar som turats om att städa och ställa 
fram saker i vår byabastu. Några av dem 
har hållit på i flera år och börjar komma 
upp i åldern. Vi behöver framöver fylla 
på med ett par nya krafter. Därför väd-

Snäckersvallen

10 år med årskort i bastun
FOTO MALIN STENSTRÖM

Bastulyrik
9 mars
Först tänker man att ikväll är det för kallt att i havet gå
Men sen vet man att man ångrar sig så
ifall man inte doppar sig i böljan den blå
Väl uppe igen – så pånyttfödd och glad
Ja, tänkt vad det är välgörande med ett vinterbad

16 mars
Viken ligger blank och stilla
1 grad i vattnet och 2 grader i luften – inte illa!

23 mars
Marsgaisten viner runt bara ben
När vi vandrar mot bryggan i vårsolens sken

11 maj
Niclas – han är grym
invigde vårt nya gym
Vi fick hänga, slänga, böja, dra
Sen stärkta med selleri drog vi till vårt bastu-spa

jar klubben till i första hand våra frek-
ventare bastubadare att anmäla sig som 
bastuvärdar framöver. När vi är så pass 
många som nio värdar är inte den ideella 
insatsen särskilt betungande. Halvannan 
timme fem, sex gånger om året tar det att 
städa, ta fram dryck, bastuliggare, med 
mera. Och sen på en halvtimme klarar du 
av att plocka in grejerna efteråt, tömma 
papperskorgarna och låsa. Du kan också 
göra som Siv och Thomas eller Ingabritt 
och Peter – dom är två som delar på ett 
bastuvärdskap. Har du inte tid att gå ner 
på lördagkvällen efter mixtiden kan du 
be någon sen besökare att låsa – det fun-
kar i nio fall av tio. Inga problem att byta 
tid om du är bortrest. Alla bastuvärdar är 
flexibla till det.

BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll

Jamal Mamand var den spelare som i 
det längsta försökte hålla liv i laget.

Lite plötsligt kom ett besked i mars från 
fotbollstränaren Masood Secho att han 
hoppar av tränaruppdraget i KIK. Efter-
som vår andre tränare Walid Salah ännu 
inte kommit hem från Jemen var goda 
råd dyra. Jag kontaktade flera tänkbara 
ersättare, men fick tyvärr nobben. Vi job-
bade för en övergångslösning i Fotbolls-
utskottet med Masood, hans arbetskol-
lega Robin Granqvist – som på ett bra 
sätt varit biträdande ledare och målvakt 
under inomhussäsongen i Futsal – och 
veteranen Mattias Andersson. Tanken 
var att hålla liv i laget med träningar och 
vänskapsmatcher fram till att Walid kom 
tillbaka. Det gick till en början rätt bra 
och vi spelade 3–3 med mersmak i en 
match mot Visby AIK. Tyvärr krympte 
spelartruppen samtidigt av olika skäl. 
Några var osäkra på om vad som skulle 
hända framöver och gick till andra klub-
bar, några flyttade till fastlandet och 
några slutade med fotboll och för att 
satsa på jobb, skola och utbildning. Efter 
Masoods sista träning erbjöd sig lojale 
Jamal Mamand att hålla i träningarna, 
men då var det för sent. Alltför många 
spelare hade tröttnat eller försvunnit och 
av dom 7–8 som dök upp på hans trä-

ningar tyckte nästan alla att det var lika 
bra att lägga ner. Efter ett sista försök 
med någon provisorisk tillfällig lösning 
tvingades klubben ett par veckor före 
seriestart att ta ett trist beslut om att dra 
laget ur serien.

Det är alltså första gången sedan 1978 
som klubben står utan ett fotbollslag i 
seriesystemet. Då dömde många ut fram-
tiden för klubben och vår fotbollsverk-
samhet. Men redan 1979 var KIK tillbaka 
igen och under 80- och 90-talet utveck-
lades fotbollen enormt och KIK hade 
under flera år inte mindre än sex lag i 
seriesystemet – alltifrån pojklag till A-lag, 
B-lag, U-lag, juniorlag och veteranlag.

Även om det just nu känns som Kap-
pelshamns fotboll är begravd så finns 
alltid hoppet kvar om en nystart. Men allt 
hänger givetvis på om det finns spelare 
och ledare på ön. Förr spelade i stort sett 
alla killar och 75 procent av tjejerna på 
mellanstadiet fotboll – i större eller min-
dre omfattning. Så är det inte alls idag. 
1974 när vi statade i motsvarande div 7 
Gotland Norra fanns inte mindre än sju 
inhemska gotländska serier för herrsen-
iorer med totalt ett 80-tal lag. Idag finns 
det tre med 24 lag. Det är många senior-

Fotbollslaget har tagit time out

lag som försvunnit sedan dess – alltifrån 
Fårö, Lärbro, Graip och Gothem på norr 
till Barlingbo, Burs, Hemse, Lye, Hoburg 
och Garda söderut. Tyvärr ser det också 
rätt mörkt ut på ungdomssidan. När 
KIK under 90-talet som mest hade fyra 
pojklag fanns det serier i varje årsgrupp, 
oftast med åtta lag i en nordlig respektive 
sydlig serie. Idag finns det några få serier 
med 4–5 lag i varannan årsgrupp.

BERRA SANDSTRÖM

För 30 år sedan 
lyckades vårt fotbolls-
lag kvalificera sig för 
högsta gotlandsserien. 
För övrigt samma år 
som Håkan Pettersson 
berättar om i 100-klub-
ben, då vi mötte 
Sundbyberg i Svenska 
Cupen.
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100-klubben

Redan som 16-åring kom Håkan från 
Spillings i Othem till KIK efter att ha 
börjat sin fotbollskarriär i andra klub-
bar. Han visade direkt en bra känsla 
för att hitta motståndarnas bollnät och 
skyfflade redan i sin fjärde A-lagsmatch 
in fyra mål på Forsavallen den 7 augusti 
1983 mot P 18 och bidrog i hög grad till 
storsegern med 6-2. Sammanlagt gjorde 
Håkan inte mindre än 147 mål i seriespel 
för A-laget på 201 matcher – ett klubbre-
kord som troligtvis kommer att stå sig 
för all framtid. Dessutom hann han med 
att göra 20 mål på 35 matcher i B-laget, 
innan han slutade 1997. Hans vanligaste 
position var till höger i anfallet, där han 
utnyttjade sin snabbhet och skapade 
många frilägen när han sprang ifrån mot-
ståndarnas försvarsspelare. 1994–95 var 
han också spelande tränare.

Håkan var även en riktigt vass skrid-
skoåkare och målskytt i klubbens rink-
bandylag med inte mindre än 301 mål på 
124 matcher under 16 säsonger – alltså, 
ett genomsnitt per match med fantas-
tiska 2,4 mål.

Hur kom det sig att du blev kappels-
hamnsspelare?

– Så som jag minns det så följde jag 
med en klasskompis på träningen som 
var på Tingstäde IP.

Det var goa gubbar med väldigt trev-
lig stämning i laget så jag fortsatte i 
Kappels hamn, men med ett mellanår i 
Graips juniorer.

Berätta lite om din uppväxt och skolgång.
– Jag föddes i Södertälje och flyttade 

som 10-åring till Burgsvik där jag bör-
jade spela fotboll i Hoburgs IF:s ”minio-
rer” som det hette på den tiden. Skolan 
var väl inte riktigt min grej, så jag tog det 
inte på allvar. När jag var 12 år så flyttade 
familjen till den nybyggda villan i Othem 
som blev mitt hem tills jag flyttade hemi-
från till metropolen Slite.

Hur ser din yrkesbana ut och var bor du 
idag?

– Jag började som fönsterrenoverare 
på L-H Larssons måleri i Slite. Efter en 

1,5 års sjukskrivning blev jag tvungen att 
omskola mig till radiotekniker och fick 
jobb på Ericsson som senare blev Flex-
tronics. Där blev jag kvar tills nedlägg-
ning och fick då chansen att komma in 
i måleribranschen igen. Jag är numera 
projektledare på L-H Larsson måleri, så 
cirkeln är sluten som man säger.

Är det några speciella minnen du har från 
matcherna och tiden i KIK – något speci-
ellt mål som du minns extra väl?

– Dom största minnen jag har är nog 
när vi vann ”Gotlandscupen” där vi slog 
ut många lag som spelade i högre serier 
än oss.

Förvisso hade vi två handikappstraffar 
när vi mötte lag från högre serier men det 
spelar ingen roll.

Året efter fick vi spela i Skandiacupen 
som nu är Svenska cupen om jag inte har 
helt fel. Där mötte vi Sundbyberg som 
spelade i Div 4. Det stod endast 0–1 efter 
en halvlek och vi spelade förvånansvärt 
bra. Vi förlorade till slut med 1–6 och jag 
fick göra tröstmålet.*

Det är nog det mål jag minns bäst av 
alla dom som jag lyckats göra.

Håkan Pettersson

Tidernas skyttekung

Håller du fortfarande på med några 
fysiska aktiviteter?

– Jag spelar golf mest för att jag inte 
ska stelna till helt.

Något annat du vill tillägga?
– Jag är mycket imponerad av eldsjälen 

Berras arbetslust. Inte många föreningar 
som har sådana människor kvar. Jag kol-
lar alltid efter Kappelshamn i tabellerna. 
Det är synd att ni inte har något lag i 
serien i år men ni kommer snart tillbaka 
hoppas jag.

BERRA SANDSTRÖM

* Håkan har gott minne från matchen mot 
Sundbyberg i Svenska Cupen den 4 maj 
1989 på Snäckersvallen. Spelet var jämnt 
hela första halvlek, men i matchminut 35 
gjorde Sumpan regelvidrigt 1-o efter en 
hörna, efter det att KIK-målvakten Pålle 
Redner blivit så hårt, ojuste attackerad 
att han tappade bollen. En feg gotlands-
domare vågade inte blåsa bort målet och 
ge oss frispark. Trots det kämpade kil-
larna bra höll 0-2 fram till tio minuter före 
matchslut, då orken tröt.

Håkan står i övre raden näst längst till höger.
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Snäckersvallen

Arbetsdagen
En bra uppslutning från elva manliga och tio kvinnliga med-
lemmar en aprillördag innebar att vår fina anläggning öppna-
des upp iför sommarhalvåret.

Det mesta hanns med som vertikalskärning av fotbollsplan, 
buskröjning mot Beten, lövkrattning vid parkeringsplatsen, 
utplacering av avbytarhytter, inomhusstädning, slutstädning i 
bastun efter bytet av lavar och utplacering av trädgårdsmöbler 
och bänkar samt borttagande av gamla telegrafstolpar och ren-
sning av anslagstavlor. Tack alla som kom och hjälpte till och 
som fick avsmaka en god lunch med Gunnels ärtsoppa och 
knäckebröd.

Ny färg på klubbstugorna
Redan för ett par år sedan bestämde styrelsen att vi skulle ge 
våra gula byggnader ett mindre barackliknande intryck genom 
att förändra färgen från det gula till ett mer modern grå nyans – 
lik den nya garage/förrådsbyggnaden. Det är ett målningsar-
bete som kräver en rejäl arbetsinsats och först nu har vi fått till 
det genom hjälp från Gotlands Idrottsförbund. GI har i sam-
arbete med Arbetsförmedlingen haft igång en grupp som åkt 
runt och fixat målning av föreningsdrivna lokaler runt om på 
ön. Arbetet påbörjades den 20 maj och beräknad vara klart ett 
par veckor in i juni. På bilden på framsidan ses Bengt Larsson 
och Jonas Karlsson och på bilden på denna sida är det Mari-
anne Wiberg som är i målartagen.
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Snäckersvallen

Lördagen den 11 maj fick vi äntligen till 
en invigning av klubbens senaste stora 
investering – utegymmet.

Den proffsiga instruktören från Helhe-
ten i Lärbro Niclas Larsson inledde med 
att beskriva hur du på bästa sätt använ-
der de olika stationerna. Sedan klippte 
KIK:s vice ordförande – tillika den hittills 
mest frekvente gymbesökaren – Petter 
Höök av bandet, innan det var dags för 
att namnge de olika stationerna med tio 
sponsorers företag. Under tiden hade de 
25 närvarande fått solglasögon, t-shirts 
eller pikétröjor och fått smaka av ett nyt-
tigt mellanmål bestående av juice samt 

Gemytlig och informativ invigning av utegymmet
selleri, morötter, gurka och melon med 
vitlöks- och dill/gräslöksdipp som Gun-
nel Söderberg och Lillemor Ringvall gjort 
iordning. Det lite lynniga aprilvädret i 
maj ställde till det lite mot slutet, då det 
började regna. Men som helhet var det 
en väldigt lyckad anspråkslös invigning 
i genuin kappelshamnsanda.

Följande tio sponsorer namngav de 
olika stationerna: Bungehallen, Cementa, 
GolvKula, Golvläggare Buije Lind, ICA 
Maxi, Kappelshamns Fritidsby, KPAB, 
Kurres El, R & L Bygg och Vestland Fis-
keri. Fiskaren Rolle Pettersson var först 
på plats att sätta upp sin namnskylt som 

brorsan Bertil visar på bilden. Sponso-
rernas bidrag gör att vi kan underhålla 
anläggningen och låta utegymmet vara 
gratis för alla – men klubben är förstås 
tacksam för att frekventa besökare beta-
lar in medlemsavgift till KIK.

Annika Höök har bildat en facebook-
grupp som heter Träna tillsammans på 
KIK:s utegym och skriver ”Tanken med 
gruppen är att det är roligare att träna till-
sammans. Skicka en blänkare när ni ska 
träna så fler kan bli peppade och haka 
på, bjud in fler till gruppen.”

BERRA SANDSTRÖM
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FöretagsKIKaren

För sex år sedan startade Agneta Ender-
berg Hembaket på Flenvikevägen i Kap-
pelshamn. När KIKaren intervjuade henne 
2014 skulle hon öppna inför sin andra 
säsong. Hon har under åren utvecklat 
verksamheten något och tar inför denna 
sommar lite nya grepp – berätta!

– Jag har ganska liten butiksyta och 
det har varit begränsande, men nu kom-
mer vi att glasa in verandan och flytta ut 
försäljningen så vi får bättre utrymme 
och kan då satsa på glass!

Guteglass har den bästa glassen enligt 
frågan jag lade ut på Hembakets Face-
booksida så i sommar blir det glass däri-
från i bägare och strutar! Jag kommer 
även att göra en del egen glass, de kom-
mer att finnas att köpa i portionsbägare. 
Finns det smultron i sommar så kommer 
det att bli smultronglass och även några 
andra sorter. Jag kommer också att göra 
veganglass, och ja, det kan vem som 
helst äta för det smakar lika gott som 
annan glass. Dessutom lämpar den sig 
bra för de som inte tål ägg eller mjölk-
produkter.

Du skrev i KIKaren förra gången om dina 
planer: ”En liten gårdsbutik i friggeboden 
med bröd, take-away kaffe, glass och läsk, 
ha någon anställd eller kunna erbjuda 
praktikplatser. Jag vill också utveckla 
sortimentet och baka bröd av mjöl från 
spannmål som vi odlar själva”. Någon 
kommentar till detta?

– Första tanken när jag startade 2013 
var att jag skulle ha ett leveransbageri 
och enbart baka till restauranger och 
butiker. Jag öppnade även upp för försäl-
jning på plats och det visade sig vara 
en bättre idé och mer ekonomiskt lön-
samt och slutade med utkörning. 2014 
hade mina planer utökats och som det 
ser ut i dag så blev det inte gårdsbutik 
i friggeboden. Sortimentet har utökats 
från enbart bröd till många olika sorters 
kakor, bullar, knäckebröd, vi säljer fika, 
hemgjord saft och färdiga mackor. Vi har 
även enklare lunchrätter men det är inte 
helt enkelt utan tillagningskök så det blir 
sallader, soppa och sånt. Jag bakar på 
KRAV-mjöl och använder så mycket ekol-
ogiskt som möjligt.

Vi har odlat en del gamla spannmåls-
sorter men inte bakat av det, då behöver 
man en egen kvarn för att mala. Men 
jag köper bland annat vit emmer och 
enkorn genom föreningen Gutekorn och 
det är uppskattat av många. Jag bakar 
på beställning året runt, både bröd och 
annat, mestadels tårtor som jag upptäckt 
är väldigt roliga att göra. Det blir både 
enklare tårtor och mer komplicerade 
våningstårtor till bröllop och annat.

När du ser tillbaka på åren med Hembaket 
– vad är det du är mest stolt över, vad har 
överraskat med positiv och har du stött på 
oväntade svårigheter?

– Mest stolt över, att jag har skapat en 
verksamhet som går runt, att jag kan ha 

anställda som jobbar här på sommaren 
och att det fungerar så bra som det gör. 
Det har varit fantastiskt roligt att få bygga 
upp allt från grunden fast jag egentligen 
inte har någon utbildning inom bageri/
konditori.

Och det är så roligt att kunderna kom-
mer tillbaka år efter år, och att många 
kommer och säger att någon rekommen-
derat oss. Roligt att jobba ihop med ung-
domar, de är duktiga och arbetsamma 
och lär sig snabbt att sköta alla arbet-
suppgifter.

Några särskilda svårigheter jag inte 
råkat på, det har fungerat bra med myn-
digheternas kontroller och jag sköter 
både bokföring och moms själv vilket är 
en fördel.

Något mera?
– Den 23 juni öppnar vi för säsongen 

men några helger i juni är det öppet för 
fika iallafall. De som kommer att jobba 
här i sommar är Lina Larsson som gör 
sin tredje sommar, Ingrid Stenberg sin 
andra sommar och Amanda Persson och 
Hilda Sedman är nya för i år. Roligt att ha 
ungdomar från trakten här!

Övriga året när jag inte bakar har jag 
startat upp städfirma, så jag flyttstädar, 
storstädar, putsar fönster, städar som-
marstugor osv. Och sist men inte minst 
så leder jag yogagrupper två kvällar i 
veckan i Lärbro, så det finns att göra!

BERRA SANDSTRÖM

Agneta har utvecklat Hembaket
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Fiskehamnsföreningen

Årsmöte Kappelshamns Fiskehamnsförening
15 mars höll Kappelshamns Fiskehamns-
förening årsmöte i föreningens nyrenove-
rade hamnkontor. Drygt 20 medlemmar 
hade mött upp. Till att leda årsmötes-
förhandlingarna valdes Kåre Carlsson. 
Förhandlingarna följde gängse ruti-
ner. Föreningens ekonomi presentera-
des av kassören Hans-Olle Hanqvist.  
Båtplatsavgifterna höjdes och det 
innebär att vi håller jämna steg med 
kostnadsökningarna för el-förbruk-
ningen och övriga driftskostnader.  
Vi har idag cirka 60 båtplatser uthyrda 
och det motsvarar just nu efterfrågan.

Ett gott bidrag till intäkterna kom från 
en större holländsk båt som låg i vår 
gästhamn under i stort sett hela som-
maren. 

Jonas Techel lämnade – på grund av 
sin avflyttning från bygden – styrelsen 
och ordförandeposten. Till föreningens 
nya ordförande valdes Roland Pettersson.

Ledamoten Henrik Sedman lämnade 
sin plats i styrelsen och som ersättare 
invaldes Anders Littorin. 

Styrelsen för det kommande året är 
Roland Pettersson, Hans-Olle Hanqvist, 
Bertil Pettersson, Ulf Lindahl och Anders 
Littorin. Suppleanterna heter Göran Lan-

nestedt, Bo Lindkvist och Kåre Carlsson. 
Revisorer är Sivert Persson och Thomas 
Johansson med Hans Birath som supple-
ant. Valberedningen består av Kjell Bro-
berg och Rolf Höök.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds 
vi alla på en matig och härlig buffé. 
Sedan något år tillbaka har vi vid våra 
middagar och sammankomster infört 

Rolle – ny ordförande i hamnföreningen

en tradition med frågesport. Ämnesom-
rådena är av nautisk eller lokal historisk 
karaktär och frågorna ger alltid uppslag 
till skojiga och intressanta diskussioner. 
Den här gången var det Åke Broberg som 
satte oss på prov med bland annat frågor 
kring fyrar, fiske och kalkstensbrytning i 
Kappelshamn med omnejd. 

KÅRE CARLSSON

En av förra sommarens få dagar 2018 med svag vind. 
Skeppare är Ingvar Andersson med sina två gastar Rolf 
Höök och Tommy Nyberg. Uppstickaren på ut-sidan är 
Hans Birath i sin 100 år yngre båt.



10 ● KIKaren nr 157 juni 2019 

Samhällsinformation

ICA
FRYSTA SKALADE

RÄKOR
200 g
Max 1 kupong/hushåll

Gä
lle
rt
.o
.m

.2
4.
6.
20

18

2900

Utan kupong 41:90Jmf/kg 145:00
Superkupong!

VÄRDEKUPONG - lämnas i kassan i Bungehallen!
OBS! Kupongen gäller t.o.m. söndag 24.6.2018. Reservation för slutförsäljning!

”Bätur jär mala än dåi”

Bungehallen
OBS! ÖPPET 7-22 ALLA DAGAR, ÄVEN SÖNDAGAR

SOMMAREN KOMSOMMAREN KOM
TIDIGT TILLTIDIGT TILL

BUNGEHALLEN!BUNGEHALLEN!

VI HARVI HAR

ÖPPET 7-22ÖPPET 7-22
ALLA DAGAR!ALLA DAGAR!

Under våren har verksamheten pågått 
som vanligt.

Hamnreparationen gjordes i huvudsak 
klart i januari men vissa kompletteringar 
kommer att göras under våren. Funk-
tionen på hamnen är nu återställd och 
fartyg kan tas emot i normal omfattning.

Under vecka 12 i mars genomfördes 
Miljödomstolsförhandlingar avseende 
Klinthagens expansion i Kappelshamns 
Folkets Hus. Nordkalk har ansökt om att 
bryta ytterligare kalksten i Klinthagen 
för att säkra verksamheten i några år till. 
Samtidigt ansöker vi om att förändra vat-

tendomen så att den medger att vatten 
kan tas ur stenbrottet för att ta till region-
ens VA-nät och producera dricksvatten. 
Dom i målet kommer att meddelas den 
27 maj.

Miljöchef Gabriella Hammarskjöld har 
sökt sig vidare till nya utmaningar och 
slutade hos Nordkalk i början av maj. 
Hennes uppgifter övertas tills vidare av 
Tua Welin som redan har uppgiften hos 
vårt grannföretag KPAB.

Storugns av platschefen Ola Thuresson

Inga hamn-
besked i nuläget
Tyvärr kan inget besked ännu ges om 
tidsplanen för rivningen och annat på 
vår hamn. Annika Axelsson på Fortifika-
tionsförvaltningen har meddelat att inga 
detaljplaner är ännu fastställda. Annars 
är det intressant att följa diskussionerna 
om att spara miljön genom att köra kor-
tare sträckor mellan ön och Fastlandet. 
Visst, Visby–Västervik är kortast – men 
efter det kommer faktiskt rutten Kappels-
hamn–Nynäshamn …

Inget lägesbesked kan heller lämnas 
om reservhamnsutredningen. Åsa Sten-
ström försökt få lite info om hur långt 
man har kommit och fått svar att inget 
nytt finns att berätta förrän efter som-
maren.

Inte heller har vi lyckats få information 
om Försvarsmaktens hamnplaner. Troligt-
vis avvaktar man först vad reservhamns-
utredningen kommer fram till.
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Samhällsinformation

Saxat från Länsstyrelsens hemsida:

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på 
Gotland driver tillsammans projektet 
Klintkustleden, som går ut på att bygga 
en vandringsled mellan Visby och Kap-
pelshamn.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ska 
ledmarkera den cirka 55 km långa klint-
kusten, som erbjuder fantastiska vyer 
och naturupplevelser. 

En färdigmarkerad sträcka finns redan 
nu mellan Harudden och Svarthäll/Irevi-
ken genom Hall-Hangvar naturreservat.

Leden kommer att knyta samman 
privat mark och naturreservat och det 
kommer finnas möjlighet för markägare, 
entreprenörer och föreningar i området 
att anpassa och utveckla tjänster nära 
leden.

Vad händer 2019?
Alla fastighetsägare längs med den 
tänkta ledsträckningen kontaktas och 
nyttjanderättsavtal skrivs (fram till som-
maren).

Ledens dag, allmänheten bjuds in till 
en dag att besöka och gå delar av leden 
(september).

Projektet Klintkustleden

Inspirationsdagar för turismaktörer 
(hösten).

Syftet med projektet är att gotländsk 
kultur- och naturmiljö ska bli mer till-
gänglig för allmänheten. Projektet finan-
sieras av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen 
och Region Gotland. Leden beräknas 
vara klar 2019. 

På hemsidan www.skogsstyrelsen.se/
klintkustleden kan du läsa mer om bland 
annat sträckan genom Hall–Hangvar.

Medlemsavgiften 2019: Årsavgiften är 150 kr per  vuxen, 50 kr 
per  ungdom (max 18 år) eller 250 kr per hushåll, betalas in till 
bankgiro 5441-0337 (ange namn och personnummer).

FOTO ÅSA STENSTRÖM
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Musikgrupp Genombrott i Dans-
bandskampen 2008

Har vunnit fem guld-
kalvar och en Grammis

Bildades 2001 i 
Älvdalen

Sångaren deltog i Stjär-
nornas stjärna 2019 De måste ringa Carina

Huvudstad Grundades 1201 av 
biskop

En tredjedel av landets 
befolkning bor här

Med på Unescos 
världsarvslista 1997

Har haft gotlandspri-
vilegier

Ligger vid floden 
Daugava

Historisk händelse Genomfördes för att 
hedra gudarna

Genomfördes av nakna 
män

Inträffade 776 före 
Kristus

Föregångare till värl-
dens största evene-
mang

Den moderna varianten 
hålls vart fjärde år

Seriefigur Namnet var i original 
Thimble Theatre Skapad av E C Segar Premiär 19 december 

1919
Bytte namn på 1970-
talet 

Flickvännen heter 
Olivia

Film
Titel från 30- och 
50-talets populärlit-
teratur

Rankad som 8:e bästa 
film av IMD

Filmen har fyra huvud-
sakliga handlingar

Från 1994 med regi av 
Quentin Tarantino

Bruce Willis och Uma 
Thurman medverkar

Idrott Utövades först i 
England på 1700-talet. Var OS-gren 1992-2008 Sista VM hölls i 

Panama 2011
Den bästa ligan inne-
håller 30 lag

Har smeknamnet 
the great American 
pastime

Rätt svar
Lars Kristerz, Riga, Olympiska Spelen, Karl-Alfred, Pulp fiction, Baseball 
1XX, 2XX
Alla ägs av Volkswagen

1. 30 mars får Slovakien sin första kvinn-
liga president. Vem?

1 Suzana Caputova
X Rosana Lapikova
2 Svetlana Papinova

2. 3 april utses Sveriges Mästerkock. Vil-
ket är hans ordinarie arbete?

1 Gymnasielärare
X Byggingenjör 
2 Banktjänsteman

3. 26 april utses ny sekreterare i Svenska 
Akademien. Vem?

1 Anders Palm
X Mats Malm
2 Markus Alm

4. 1 maj talade en minister i Visby. Vil-
ken?

1 Arbetsmarknadsministern
X Infrastrukturministern
2 Landsbygdsministern

5. 4 maj kröns ny kung i Thailand. Vilket 
nummer i ordningen har han? 

1 8
X 10
2 12

6. En ny klubb öppnar på restaurang 
Nunnan. Namn?

1 Club Fantastic
X Club Reagge 
2 Club Acoustic

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Audi Bentley Bugatti Seat

Rilles frågesport
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Smått & Gott

Motionsorientering  
även denna midsommar
Förra årets välfrekventerade promenad-
orientering upprepas även i år. Tävlings-
ledaren Bosse Rock meddelar att orien-
teringen äger rum på midsommarsönda-
gen kl 10.00 23 juni. Det blir även i år en 
cirka fem kilometer lång sträcka att pro-
menera från klubbstugan.
Alla är välkomna!

Campingen
Till påsken anlände årets första cam-
pinggäster. Våra arrendatorer Ingabritt 
Adriansson och Peter Ranke återkommer 
i nästa klubbtidning med en lägesrap-
port.

Bevattningen
I år kommer vi att börja bevattna fotbolls-
planen lite senare än vanligt eftersom 
belastningen minskat på grund av att 
fotbollslaget tagit time out. Men precis 
som tidigare år vill vi meddela för den 
som inte vet att vattnet klubben använt 
de senaste decennierna inte kommer från 
det kommunala VA-systemet. Det påver-
kar inte heller grundvattnet. Vattnet tas 
från en egen damm som fylls på med 
bland annat från en bäckar ända borti-
från Träskmyr.

Påskbjörk
Ingvar Stuxberg såg till att vi fick upp 
denna fina påskbjörk på anläggningen.

Gotlandsvåfflan öppnar 1 juni!
Magnus Friberg och Linda Jansson med-
delar att Gotlandsvåfflan öppnar redan 
den 1 juni. Det kommer att var öppet 
varje dag förutom midsommarafton.

I år kommer sortimentet att utökas 
med veganvåfflor. Förutom några quizz-
kvällar kan karaoke bli aktuellt plus 
några än så länge hemliga event.

Det blir en trevligare inneservering 
med nya stolar, bord etcetera. En ny 
ölpump ska monteras nere i anslutning 
till kassan och ett roligare glassortiment 
kommer att finnas. 

Ulve Stålnacke – bilden – kommer 
även denna sommar att fixa våfflor.

Rödplister
Under maj har många gräsmattor inva-
derats av en växt som förekommit lite 
mer sparsamt tidigare. Den heter rödplis-
ter och har efter förra årets torka brett ut 
sig rejält på sina håll. Men det är ingen 
fara att den helt tar över din gräsmatta 
– den är ettårig och blir troligen lite mer 
utkonkurrerad igen efter lite mer vanligt 
förekommande blötare somrar. Den går 
dessutom att äta – googla på rödplister 
recept, så får du tips.

Tranor på byn
I april dök det upp nya gäster på fotbolls-
planen – tranor!

Gräsklippningsgänget
Nu när vi inte kvar någon vaktmästare 
vid Snäckersvallen har KIK fått förlita sig 
på ideella krafter för den ganska omfat-
tande gräsklippningen. Det är en oktett 
på åtta stycken som parvis klipper var 
fjärde vecka efter ett fastställt schema. 
Ett uppskattat arbete som utförs av Petter 
Höök/Peter Ranke, Anders Littorin/Ing-
var Stuxberg, Magnus Sjögren/Anders 
Sjögren, och Janne Gustavsson/Bertil 
Pettersson.

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
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Folkets Hus

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

Ett stort tack till er alla som kom på vår 
arbetsdag med räfsor och en stor portion 
arbetslust. Vad fint det blev Tack ska ni 
ha, och även till kökspersonalen som för-
såg oss med korv och kaffe o jättegoda 
bullar.

Quiz och mexikansk buffé
Som ni vet så fick vi inte in den mängden 
anmälningar till spelningen med Jimmy 
Ahlén som då blev inställt. En idé föddes 
om att vi gör nåt i alla fall när vi då ändå 
har betalt alkoholtillstånd och annons i 
tidningen. Det blev en musik-quiz med 
mexikansk buffé. Vi var cirka 60 perso-
ner som fick klura på finurliga frågor som 
Uffe o Katarina hade pillat ihop. Det blev 
en underbar kväll med mycket skratt, 
stim o stoj. Ett jättetack till er som käm-
pade i köket med mat och dryck.

Valborg
Vi hade tänkt som alla tidigare år, elda, 
sjunga och sen avsluta kvällen i Folkets 
Hus där det serveras korv, kaffe och till-
tugg. Men, räddningstjänsten avrådde att 
elda på grund av torkan i skog o mark. 

Så vi tog beslutet att låta bli elden, det 
blev tolv marschaller i stället. Förutom 
det så blev kvällen som det var tänkt – 
tack alla ni som kom ändå.

Städning och skräpplockning
Så här inför sommaruthyrningen så 
har vi städdagar för att få huset i topp-
skick. Ett stort tack till er alla som kom 
och hjälpte till, ni är guld värda. Jag fick 
ett tips att vi måste se över några av 
fönstren. Det behövs kittas lite här och 
var. Finns det någon där ute som skulle 
kunna tänka sig att hjälpa oss med det? 
Hör i så fall av dig till undertecknad.

Söndagen den 16 juni planerare vi i 
samarbete med byns övriga föreningar 
kunna samla kappelshamnsbor för en 
plocka skräp-dag. Vi kommer att utgå 
från KIK:s klubbstuga och avslutar vid 
Folkets Hus. Vi kommer att prioritera 
strandlinjen mot viken och därefter 
dikeskanterna beroende på hur många 
som kommer. Mer info kommer på FB 
och anslagstavlor. Om det mot förmo-
dan blir ösregn får vi skjuta på det till ett 
senare tillfälle.

Traktorträffen 28 juli
Och så är det snart sommar, och 
med den då den årliga traktorträffen. 
 Kappelshamns Folkets Hus kommer att 
stå som ansvarig för den verksamheten. 
Vi bildar en egen kommitté som roddar 
med jippot. Mer info kommer efterhand 
då vi för i år kommer sätta säkerheten för 
dom åkande på vagnarna i fokus.

Har du någon idé eller förslag om 
något gällande Traktorträffen, eller 
 Folket Hus och dess verksamhet så hör 
av dig till mig 073-101 42 20

Rosrondellen
Kjell och Ulla Carlén slutar nu med sköt-
seln av rosrondellen i Hallkorset. Kan det 
tänkas finnas någon som är villig att ta 
över jobbet? Ersättning finns, Nybergs 
betalar – om skötseln uteblir kommer 
rondellen att asfalteras. Vid intresse  – 
kontakta Kjell eller Ulla alternativt 
Nybergs för mer info.

UFFE LINDAHL, ORDFÖRANDE
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig?
Lars-Gunnar Lundin  
Ljungsbro och Kappelshamn
Med allt som klubben gör för samhäl-
let, är det en självklarhet för mig att vara 
medlem. Vad skulle Kappelshamn vara 
utan alla dessa aktiviteter?

Sara Eriksson,  
Uppsala och Kappelshamn
Förutom att jag var hos vänner här när 
jag var yngre så är det nu snart fjärde 
året vi kan njuta av sommaren i Kappels-
hamn. Det känns därför helt naturligt att 
stödja klubben så att möjlighet till olika 
aktiviteter kan fortgå. Det är även kul att 
få veta vad som händer i samhället via 
KIKaren. För mig betyder klubben att 
jag kan ta del av vissa evenemang som 
anordnas, kanske även prova på utegym-
met om andan faller på. Min sambo, Pat-
rik, har även sett ett par hemmamatcher 
på Snäckersvallen.

Sofia Tjelvling  
Stockholm och Kappelshamn
Jag är med i KIK för att jag tycker att 
klubben gör bra saker genom att skapa 
aktiviteter som att spela fotboll, fira mid-
sommar och mycket mer som alla kan 
vara med på både som vuxen och barn.
KIK betyder för mig relativt mycket för 
att klubben gör så att jag och alla andra 
i Kappelshamn kan ha kul året runt. Om 
man spelar fotboll till exempel. får man 
alltid träffa nya personer som man sen 
kanske blir vän med och då har man 
ännu mer roligt, när man spelar eller ial-
lafall har man en eller flera vänner man 
kan hänga med.

Sivert Persson, Kappelshamn
Jag är passiv medlem därför att klubben 
är viktig för bygden – den är en ”social 
plattform”. Föreningen har goda förebil-
der för både vuxna och barn. KIK har 
en bra värdegrund och har hittat en bra 
finansiering. Ungdomar har möjligheter 
att delta oavsett bakgrund och ursprung. 
Klubben arbetar både visionärt och före-
dömligt.

Märta Ewert, Sundfiske (Husby, 
Hedemora kn) och Kappelshamn
Jag är med för att hela familjen är med 
och jag tycker det är roligt att göra saker 
tillsammans med klubben.
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Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Augusti
Lördag 3, kl 18.30  
Grillfest 

Utegym
Modernt utegym med 10 stationer.

Bollkul
KIK arrangerar förstås sedvanliga 
sommaraktiviteter såsom organise-
rad spontanfotboll, boule, brännboll, 
kubb och varpa.  

Vi affischerar och meddelar på Face-
book och på hemsidan när vi kom-
mer igång.

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.

Det går bra att boka andra tider. Då 
tar vi en uppvärmningsavgift på 50 
kr, om en klubbmedlem bokar. För 
icke-medlemmar är avgiften 100 kr. 
Sedan betalar du 20 kr per person. 

Mer att göra på 
Snäckersvallen
Liksom alla campinggäster får med-
lemmar givetvis gratis låna boule-
klot, fotbollar, brännbollstillbehör, 
kubbspel och varpor att använda vid 
anläggningen på lämplig plats! 

Alla låneprylar ligger i det alltid 
öppna utrymmet till hjärtstartaren 
och handikapptoan. I det vita skåpet 
till höger om toadörren.

Händer i sommar

Juni
Fredag 7, kl 20.45  
Storbildsteve EM-kval Sverige-Malta

Måndag 10, kl 20.45  
Storbildsteve EM-kval Spanien-Sve-
rige

Söndag 16, preliminärt kl 10 
Skräpplockardag

Fredag 21, kl 13 
Midsommarfirande på Camping-
planen

Söndag 23, kl 10 
Promenadorientering med utgångs-
punkt från klubbstugan

Juli
Lördag 13, kl 10  
Klubbmästerskap i varpa

Fredag 26, kl 10  
Triathlon (mer info kommer på hem-
sidan och via affischering)

Lördag 27, kl 10  
Klubbmästerskap i boule

Söndag 28, kl 12  
10-årsjubilerande Traktorträffen  
på hamnen

Triathlon
26 juli kl 10

Midsommarfirande  
på Campingplanen

Välkomna!

Midsommarafton kl 13

För mer info, se affischering, Facebook eller kappelshamnsik.se


