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”KIK gör mycket för orten och sätter Kappelshamn på ett  
betydelsefullt sätt på kartan. Det vill jag stödja.” /Ing-Marie Back

KIK:s fotboll igång igen!
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Härlig natur
Visserligen har vi som vanligt haft en 
mörk och grå sen höst, men vi behöver ju 
nederbörd för vårt grundvatten. Även om 
det är grått, blåsigt och ruggigt så här års 
är det ändå värt ta sig ut i härliga naturen 
på norra Gotland. Jag tycker att naturen 
är en skön upplevelse för sinnena vilken 
årstid det än är och den är rogivande.

Byn lever
Kappelshamn har tre aktiva föreningar 
som på olika sätt ger liv i bygden. För-
utom i KIK så finns ett engagemang i Fol-
kets Hus och nu har Kappelshamns Fisk-
hamnsförening med delvis ny styrelse tit-
tat på fiskehamnens framtida utveckling. 
Vi ska givetvis ha kvar alla tre kraftfulla 
föreningar, men vi vill få till ett ökat sam-
arbete. Så inför 2020-talet planerar vi att 
tillsätta en samordningsgrupp med tre 
ordföranden och tre kassörer som också 
förhoppningsvis med större tyngd kan 
få bidrag till satsningar i byn. Vi hoppas 
kunna presentera lite samarbetsidéer 
i marsutgåvan av KIKaren och visa att 
Kappelshamn – till skillnad från en del 
andra landsbygdsorter – verkligen är en 
levande och framtidsorienterad bygd.

Har världen blivit  
bättre eller sämre?

Snart är det andra årtiondet detta sekel 
tagit slut. Vi kommer säkert framöver att 
bli överösta med sammanfattningar om 
hur utvecklingen varit under den tiden. 
Som vanligt finns det alltid plats för såväl 
optimism som pessimism när du ska vär-
dera den tiden och sia om kommande 
trender. Själv kan jag konstatera plus och 
minus på olika områden.

Jordens klimathälsa har knappast för-
bättras utan försämrats på ett oroväcka-
nde sätt de senaste tio åren. Men å andra 
sidan har fokusen på vår planets häl-
soläge aldrig varit större. Att det är ung-
domar som Greta Thunberg med flera 
som tagit tag i opinionsbildningen är 
kanske inte förvånande, men bra. Det är 
ju deras generation som har störst anled-
ning till oro och som snart sitter i posi-
tioner att fatta kloka beslut. Bara det inte 
då är för sent.

Demokratins och fredens utveckling 
sedan 2010 lämnar väl mycket övrigt 
att önska. Vi har ledare både i USA och 
Ryssland som kortsiktigt verkar för sina 
egna intressen oavsett om det nega-
tivt drabbar alla andra och Kina med 
sin minst sagt speciella  statskapitalism 
under ett så kallat kommunistparti tillåter 
inte någon yttrandefrihet värd namnet. 
De under hösten nya demonstrationerna 
mot korruption, förtryck och vanstyre i 
Libanon, Irak Chile, Mexico och Hong-
kong är kanske början på något nytt och 
positivt.

IS har visserligen någorlunda beseg-
rats, men freden i regionen verkar ännu 
vara långt borta.

Det gör att den flyktingexpansion som 
uppstod för några år sedan knappast är 
på gång att avta. Och det verkar inte som 
vi andra länder utanför Mellanöstern 
är kapabla att komma överens om en 
lösning som är humanitärt vettig. Risken 
är dessutom att klimatflyktingar under 
kommande år förvärrar läget.

Kallare än Visby
Ända sedan slutet av 1900-talet har jag 
märkt att det ofta varit frostnätter här på 

byn medan det rapporterats plusgrader 
i såväl Fårösund som Visby. Det har jag 
inget minne att det var på 70- och 80-talet. 
Men skillnaden numera brukar inte vara 
större än ett par, tre grader. Därför blev 
jag riktigt förvånad tidigt i november när 
jag skulle åka in och ta morgonfärjan till 
Nynäs. Enligt min bil var det då minus 
två i vägbanan hemma och efter en halv-
timmes bilfärd hade temperaturmätaren 
gått upp till sju plusgrader vid Lumme-
lunda! Det höll sig sedan så fram till fär-
jan. Det kan inte varit solen som påver-
kade det hela – den hade ännu inte gått 
upp. Intressant om någon metereologisk 
kunnig person kan förklara en tempera-
turskillnad på nio grader fyra mil bort.

Fotbollen gör comeback
Efter fotbollens time out under utomsä-
songen har klubben lyckats få ihop ett 
lag till Futsalens inomhusspel. Efter en 
inledande storförlust har resultaten varit 
bra och jag vill ge huvudtränaren Walid 
Salah en stor eloge för ett bra jobb.

Luciatraditionen hålls vid liv
Klubben ger inte som många andra upp 
Lucia-traditionen, utan det blir även i 
år en ny Lucia med följe i Folkets Hus. 
Eftersom den trettonde infaller på freda-
gen arrangeras Lucia-tablån dagen efter 
Lucia-dagen – på lördagen 14 december. 
Alva Lundin blir årets Lucia.

Ha nu en fin jul och ett gott nytt år!
BERRA SANDSTRÖM
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Snäckersvallen

Så kan man ladda inför match
En kväll i höstas dök två 14-åriga tjejer 
upp på den sena bastun en lördag. Indit 
från Garda och Tina från Hemse. Dom 
skulle spela en fotbollsmatch med sitt 
Levide i Hangvar nästa dag. Dom kom 
tillsammans med Lena och Hugo från 
Tibbles i Hangvar, som dom övernat-
tade hos för att slippa få en lång bilfärd 
till söndagsförmiddagens bortamatch på 
norr. Visserligen blev det stryk, men det 
var en klart jämnare match än i maj när 
dom senast spelade borta mot Hangvar. 
Så man kan väl säga att denna bastuupp-
värmning med havsdopp gjorde susen 
och dom ser ju inte alltför ledsna ut på 
bilden som är tagen på matchdagen.

Annars rullar bastun på med ungefär 
samma antal besökare som tidigare, men 
i år verkar det bli fler på mix- och extrati-
derna och lite färre besökare på dam- och 
framförallt på herrtiden.

Bastulyrik
26 oktober
Vad skönt det vore med sommartid året om
Då slapp vi klockan vrida om
och under eftermiddagen fick vi behålla lite ljus
så att det först en timme senare mörknar utanför 
våra hus

9 november
En långbent häger 
som vid bryggan slagit läger
Jag skrämde den opp
när jag tog mitt dopp
Den tänkte, det är ju jag som stranden äger

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 vuxna och 250 kr för 7–15 år. Under april–september senareläggs tider-
na en timme. Det går bra att boka andra tider. Då tar vi en uppvärmnings-
avgift på 50 kr, om en klubbmedlem bokar. För icke-medlemmar är avgif-
ten 100 kr. Sedan betalar du 20 kr per person. 

Kappelshamns Fishamnsförening har 
genomgått en förändring av styrelsen. 
Men de äldre håller ännu ställningarna 
på ett viktigt sätt med ett så kallat gubb-
dagis på förmiddagarna i klubbhuset. 
Styrelsen ser behovet av både gammalt  
och nytt. Verksamheten går sin gilla 
gång med underhåll och dylikt. Ekono-
min är ganska stabil med små utgifter 
och små inkomster. Antalet gästbåtar i 
hamnen avtar. Det finns funderingar att 
se över husbilarnas fria camping. Det 

finns en vilja att besvara ursprunget i 
hamnen. Det är ett bra, genuint fiskeläge 
som lever upp på sommaren med blan-
dat båtfolk. Vi hoppas kunna utveckla 
samarbetet med andra föreningar i byg-
den – främst Folkets Hus och KIK.

Jag räknar att återkomma med lite fler 
funderingar och info i kommande klubb-
tidningar.

ROLAND PETTERSSON,  

ORDFÖRANDE
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Fotboll

Ett gammal svenskt ordspråk lyder Upp 
som sol – ner som en pannkaka. Alltså en 
riktigt bra början och ett uselt slut. KIK:s 
fotbollskillar vände på det uttrycket. 
Efter en inledande rekordstor förlust med 
dåligt spel, lyfte sig laget flera klasser 
och fick först oavgjort och därefter kom 
tre segrar. 

Comebacken för vårt anrika fotbolls-
lag blev inte bra med 1–16 i baken mot 
IFK Visby den 30 oktober. Fjorton dagar 
senare hade Walid bytt ut två tredjedelar 
av laget och det gav oavgjort med mers-
mak. I den tredje matchen mot Väskinde 
fortsatte KIK-lirarna med bra spel och det 
gav också en härlig vinst med 4–3. Märk 
väl att de grönsvarta gänget då endast 
mönstrade två avbytare mot motståndar-
nas sex. Att vi sedan orkade storspela 
och utklassa topplaget FC Gute var minst 
sagt överraskande. Segern några dagar 
senare mot Klintehamn visade att Kap-
pelshamn har riktigt bra lag. När detta 
skrivs och hälften av matcherna spelats 
ligger KIK trea i tabellen, bara en pinne 
efter toppduon.

Resultat hittills i div 3 Gotland
30 okt Kappelshamn – IFK Visby 1–16 – 
målskytt Arif Nasari.

13 nov Fardhem Garda BK – Kappels-
hamn 3–3 – målskyttar Noor Omar 2 och 
Hakeem Gahnström 1.

16 nov Väskinde AIS – Kappelshamn 
4–3 – målskyttar Hakeem Gahnström 3 
och Mahad Ali 1.

20 nov Kappelshamn – FC Gute 9–4 – 
målskyttar Hakeem Gahnström 3, Jean 
De Dieu Mugisha 2, Hamse Jamac, Yasin 
Shirdon, Mahmoud Hijab och Mahad Ali 
1 mål var.

23 nov – Klintehamns IK – Kappels-
hamn 1–2 – målskytt Sadiq Mohammadi.

Bästa matchen var förstås storsegern 
mot unga FC Gute – det lagets enda för-
lust i serien. Resultaten i denna grupp 
har verkligen varit omväxlande. Mel-
lan KIK:s premiärras mot IFK Visby och 
storsegern mot Gute vann Gute över IFK 
Visby med 5–1! Delvis kan detta förklaras 
av att KIK och Gute använt sig av många 
olika spelare i de olika matcherna. Kap-

pelshamn har exempelvis gått runt på 
inte mindre än tjugo olika killar i lagets 
fem matcher.

Huvudtränaren Walid Salah ska 
berömmas för sitt jobb att skapa ett lag 
av många nya spelare och han har tagit 
många kloka beslut i laguttagningarna 
och de taktiska direktiven. 

Många spelare ska ha en eloge för 
bra insatser – KIKaren nöjer sig med att 
nämna de sex som medverkat i minst tre 
matcher.

BERRA SANDSTRÖM

KIK vände på ordspråket

Hussein Khavari – började som back 
och har sen svarat för goda insatser som 
målvakt i övriga matcher. Det är inte helt 
lätt att växla från att vara utespelare till 
att bli målvakt, men Hussein har på ett 
bra sätt kommit in i sin nya roll.

Mahad Ali – ett nyförvärv som genom-
gående i de fyra matcher han medverkat 
i varit en av lagets bäste försvarsspelare. 
Mahad är tuff, orädd, uppoffrande och 
har bra teknik.

Khalid Omar – denna snabbe tekniker 
har utvecklats både som anfallare och 
back. Han är den kappelshamnare som 
genom åren spelat flest matcher i Futsal-
serien, 24 stycken.

Laget som tog den första poängen i Futsal.
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Futsal Div 3 Herrar
IFK Visby 5 4 0 1 40–7 33 12
FC Gute B 5 4 0 1 25–12 13 12
Kappelshamns IK 5 3 1 1 19–27 –8 10
Väskinde AIS B 5 2 0 3 15–25 –10 6
Klintehamns IK 5 1 0 4 7–13 –6 3
Fardhem Garda BK 5 0 1 4 6–28 –22 1

Efter fotbollslagets time out tidigare i 
år, så verkar du ha fått igång tillräckligt 
många lirare för spel i vinterhalvårets 
inomhushusserie. Efter ett antal utomhus-
träningar under augusti och september är 
det inomhus som gällt. Hur tycker du att 
nystarten har fungerat?

– Jo precis, jag samlade några lirare till 
att börja med, vi har börjat träna sedan 
ungefär två månader tillbaka. Det bör-
jade sakta gå framåt. Tills första matchen 
var vi faktiskt inte helt klara, men efter 
premiären hade vi tillräckligt med många 
lirare i laget, så jag tycker att det har gått 
jättebra. 

Nu när halva serien är avverkad – plus 
och minus? 

– Ja det gått plus faktiskt, vi vann tre 
raka matcher så nu ligger vi bra till i 
tabellen

Hur ser du på fortsättningen?
– I fortsättningen kommer laget att fort-

sätta gå framåt så klart, jag har fått två 
medhjälpare – först Mahmoud Hijab och 
senast också Visar Gashi – som kommer 
att assistera mig med träningen, och det 
uppskattas av laget. Så killarna utveck-
las. 

 
Ska vi ha något lag i GA Cup och när spe-
las den isåfall?

– Ja vi ska ha två lag till den cupen som 
spelas i månadsskiftet januari–februari.

Hur stor är chansen till att det även blir ett 
utomhuslag i div 6 nästa år?

– Vi har många lirare och de kommer 
att vara med till utomhuslaget med. Vi 
kommer att spela i division 6 nästa år, 
det är helt klart.

Klubbens tränare om inledningen i Futsal

Hamse Jamac – ett nyförvärv som varit 
lagets kanske bäste spelare i de fyra 
matcher han medverkat i. Denne krea-
tive, snabbe och tekniske lirare har stulit 
många bollar av motståndarna och sva-
rat för hela sex assister så här långt. Han 
har också utsetts till lagkapten.

Hakeem Gahnström – detta nyförvärv 
har på tre matcher skyfflat in sju mål. 
En cool avslutare som har förmågan att 
hålla undan motståndarförsvarare och 
vara rätt placerad. Han är dessutom en 
kämpe som gör ett bra defensivt jobb.

Sadiq Mohammadi – också han ny i 
KIK. Sadiq har under sina tre matcher 
visat flexibilitet och har varit både bra 
back och anfallare som visat målsinne. 
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FöretagsKIKaren

Sen åtta år tillbaka har Kappelshamn 
begåvats med ytterligare en kreativ egen-
företagare. Ingabritt Adriansson köpte 
Millans gamla hus nära badstranden för 
åtta år sedan och bor här permanent sen 
fyra år tillbaka. Bland annat jobbar hon 
med att designa kläder till teatrar och 
långfilmer. Mer vet inte jag, så hon får 
berätta lite själv.

Vad jobbar du med och har du flera olika 
inriktningar på verksamheten?

– Jag är ”freelance” och jobbar med 
kostym och smink inom film och teater. 
Perioder jobbar jag som gästlärare på 
Folkhögskolan i Fårösund, filmlinjen. Är 
skräddare i botten så symaskinen ger 
mig alla möjliga jobb, både kläder och 
inredning.

Flyttade du till ön från Stockholm för att 
varva ner eller är du ännu i full gång?

– Flyttade hit av kärlek till ön, men 
givetvis fanns det en dröm om att bo här 
på heltid. Det innebär ju automatiskt ett 
språng ifrån ekorrhjulet. Men det görs ju 
film här också, så helt har jag inte slu-
tat. Dessutom gör jag brudar och tärnor, 
hår och makeup. Sy-uppdrag dyker upp 
då och då.

Vad var det som gjorde att du valde Kap-
pelshamn och Oxelstigen?

– Kärlek redan vid visningen av huset. 
Älskar att bada och långa promenader. 
Här finns allt.

”Varsågod nästa Design” –  
ännu ett företag på byn

Både du och din sambo Peter lägger ner 
mycket tid på att driva Kappelshamns 
Camping och ni har ju årskort till vår bya-
bastu, men du måste väl ha lite andra fri-
tidssysselsättningar också?

– OM, inredning och trädgård tar 
mycket plats i mitt liv, hus och trädgård 
i ständig förändring gäller här. Cykla, 
vandra, skidåkning och yoga.

Det mest fantastiska är att min favorit, 
långfärdsskridskor, görs på synis här på 
ön. Såna åk och dagar lever man länge 
på.

Hur vill du beskriva dig som människa?
– Ständigt nåt på gång. 

Nu har du varit kappelshamnsbo några år 
– hur känns det?

– Helt underbart, har fått många vän-
ner och känner mig väldigt välkommen.

BERRA SANDSTRÖM

Bli medlem i KIK!
Medlemsavgiften 2020: 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).
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Campingen

Ingabritt och Peter har haft fler gäster i år
Premiäråret 2018 för våra campingarrendatorer visade en ned-
gång i antalet gästnätter. Men i år pekar kurvan iallafall lite 
uppåt. Ökningen ligger rumt en och en halv procent och det 
är maj och september som var riktigt bra. Ännu är ju inte året 
slut och de kan bli någon strögäst till – det finns faktiskt en för-
handsbokning för en husbil nu en bit in i december!

KIKaren gör liten årsavstämning med tre frågor till Ingabritt 
och Peter

Förutom den nämnda besöksökningen – är det något annat som 
skiljer 2019 från 2018?

Ekonomin i klubben är god. En av orsakerna är att vi har ett bra 
stöd från våra sponsorer.

ICA Maxi i Visby fortsätter att vara klubbens största spon-
sor med Nordkalk på Storugns som god tvåa på listan. Kap-
pelshamns Camping och Kalkproduktion AB vid Storugns 
kommer sedan inte så långt efter.

Stenströms Information & Marknadsföring på byn lägger ner 
åtskilliga sponsrade timmar på arbetet med klubbtidningen, 
hemsidan, annonser och affischlayouter.

Cementa på Slite är en god samarbetspartner.
Lennart Carlén har lagt ner många timmars jobb med trak-

tor och grävskopa från sin jordbruksverksamhet vid arbete på 
klubbens anläggning.

Lindahls Skog & Trädgård har sponsrat med en del maskin-
service förutom skyltreklam.

Visbymäklarna, Tandhälsan i Fårösund, Kylfab på Slite, Gute 
Maki i Othem, Betongindustri AB i Träkumla och Norrvange 
Stugor har vi haft skyltreklamavtal med.

Annika Gustavsson Jewellery i Visby har även i år skänkt 
luciasmycket.

Bungehallen i Fårösund är också en god samarbetspartner.
Intersport i Visby, Naprapatcenter i Visby samt Visby Screen 

har också bidragit till verksamheten på ett positivt sätt med 
bland annat priser till lotterier och klubbmästerskap.

Spendrups har försett kiosken men flera fat med dryck.
Vi har en grupp företag som sponsrar KIK som namngivare 

av utegymsstationerna och som tidigare varit matchvärdar. 
Men eftersom vi inte haft några seriematcher på Snäckersval-
len i år så har dom bidragit på detta utmärkta sätt. Vi tackar 
Hallshuk-baserade GolvKula, Golvläggare Buije Lind i Vägume, 
R & L Bygg i Lummelunda, Kurres El i Fårösund, Vestland 
Fiskeri på Kappelshamn och Kappels hamns Fritidsby för detta.

Förutom dessa sponsringsintäkter är vi tacksamma för de 
investerings- och driftsbidrag vi fått från Region Gotland och 
integrationsbidrag från Gotlands Idrottsförbund liksom det 
statliga och kommunala aktivitetsstödet, LOK. Så är vi förstås 
tacksamma för alla avgifter från våra många medlemmar.

Tack till våra sponsorer

Missa inte våren.
Vi hjälper dig med din pollenallergi.

Svenska spel, v 0-0

Svenska spel, v 0-0

Heja 
på oss!

Vår klubb är en del av Svenska Spels 

initiativ Gräsroten som årligen delar ut 

50 miljoner till ungdomsidrotten. Välj 

oss nästa gång du spelar så är vi med 

och delar på pengarna. 

Gör det på svenskaspel.se/grasroten 

eller hos ditt ombud.

Kappelshamns IK har detta år fått ett tillskott i kassan genom 
Gräsroten på 4.557 kr.

– Av någon anledning var juli månad sämre än föregående 
år. Detta bekräftades även från Fiskeboden i Lickershamn, som 
hade en sämre månad i juli.
Kan ni redan nu berätta om förändringar och utveckling av verk-
samheten?

– Beträffande nästa år så försöker vi hitta fler kunder från 
utlandet.
Något annat?

– Annars så fortsätter vi det uppskattade arbetet med att vara 
en liten mysig och gemytlig camping för dom som vill ha lugn 
och ro!

BERRA SANDSTRÖM 
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Rinkbandy uppstod efter andra världskri-
get som en variant av vinterns stora lag-
sporter i Sverige – bandy och ishockey. 
Då anlades nämligen ett stort antal 
utomhusrinkar runtom i Sverige. Många 
började då att lira hockeybockey som det 
hette – alltså bandy på små ishockey-
rinkar. Efterhand utvecklades det hela 
parallellt med att korporationsidrotten 
kom igång, eller Korpen som den sedan 
kallades. Under 60-talet startades ett 
otal serier med främst företagslag runt 
om i landet och på Gotland var premiär-
säsongen 1965–66. 1971 ändrades nam-
net officiellt till Korphockey och åtta år 
senare till det mer rättvist beskrivande 
Rinkbandy.

Redan säsongen 1973–74 anmälde KIK 
ett lag under namnet Kappelshamnsli-
rarna. Andra året kvalificerade sig Kap-
pelshamnslirarna för finalspel mot favo-
riten Konsum/Domus. Kappelshamn 
ledde med 3–1, men enligt reportaget i 
Gotlands Tidningar ”tröt orken” hos det 
”unga och prydliga gänget”, så det blev 
förlust med 3-5. GT berömmer två av 
Kappelshamnslirarna – nämligen mål-
vakten K-G Hillblom och målskytten 
Stig-Göran Pettersson – mer kända som 
Kalle respektive Goya.

Även säsongen 1975–76 gick vårt lag 
till final – det blev tyvärr förlust igen, nu 
med 4–5 efter förlängning, trots en suve-
rän insats av 19-årige Christer Gräsman 
som gjorde tre mål.

Nu var ett 50-tal lag igång uppdelade 
på åtta olika serier och Kappelshamns 
IK – som laget nu hette – spelade med 
viss framgång i den högsta serien under 
några år, dock utan att nå finalspel.

Säsongen 1987–88 sattes rekordet i 
antalet lag. 140 stycken spelade i sex-
ton olika serier på Klosterrinken i Roma 
och Sliterinken. Dessutom fanns serier 
för lagen från södra ön som spelade i 
Hemse.

1985–86 startade vi även ett mixlag 
som var igång under tio säsonger. Det 
gick inte så bra i början, men tredje 
året lyckades laget undvika sistaplat-
sen. Säsongen 1990–91 hade KIK till och 
med två lag i serien. 1994–95 kom Kap-
pelshamn trea – den bästa placeringen 
någonsin. Magnus Sjögren var spelande 

lagledare. Han spelade flest matcher. 
Bröderna Stefan och Jonny Hillblom 
samt Jeanne Gynning var lagets främsta 
målgörare genom tiderna.

På 90-talet hade KIK även ett U-lag 
under ett par år som Matti Hansson var 
spelande lagledare i.

Säsongen 2000–01 blev den sista för 
herrarnas rinkbandylag. Magnus Sjö-
gren med sina 158 matcher var den som 

Kappelshamnslirarna spelade rinkbandy

medverkat mest och bäste målskytt var 
Håkan Pettersson med 284 gjorda mål.

Herrlaget har haft olika lagledare 
under åren – de som varit ansvariga 
under flest vintrar har varit Stig Sten-
ström, Kalle Hillblom, Janne Gustavsson 
och Anders Sjögren.

Idag för rinkbandyn en tynande till-
varo och det finns inga lag kvar i serie-
systemet.

BERRA SANDSTRÖM

GT:s bildtext: Conny Liljegren till höger, i 
Roma OK, försöker stoppa en anfallande 
Kappelshamnsspelare i finalen i den lägsta 
divisionen i gårdagens rinkbandyfinaler.

GT:s bildtext: Kappelshamnslirarna bese-
grade Minken med 9–4 vid söndagens 
match på Sliterinken. Kappelshamnslirar-
nas målskyttar var fr v: Agne Söderstrand 
1, Dan Stenström 3, Christer Gräsman 2 
och Sievert Carlsson 3.
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Nordkalk informerar

Det har varit mycket i massmedia de 
senaste månaderna om Nordkalk och 
deras personalvarsel på grund av sjun-
kande efterfrågan och frågetecken om 
framtidens kalkbrytning på ön. Alla bitar 
har förstås ännu inte fallit på plats, men 
KIKaren tar tillfället i akt och stämmer av 
läget i november med företagets plats-
chef vid Storugns, Ola Thuresson.

Nordkalk äger ett stort markområde i 
Buttle med omgivningar. Kalken där har 
antytts vara av hög kvalité och kommer-
siellt gångbar. Men där finns stora utma-
ningar hur logistik, infrastruktur med 
mera ska lösas. Kan ni avslöja redan nu 
hur långt ni kommit i den planeringen?

– Givetvis har vi planer, men jag kan 
i dagsläget inte ge några detaljer om 
dessa. Vi äger ett markområde som är 
totalt 800 hektar stort och centralt place-
rat i det i våras av SGU* utpekade riksin-
tresset för mineralförsörjning.

Brukar ni ha några speciella arrangemang 
med personalen i samband kommande 
jul- och nyårshelger?

– Vi har brukat arrangera julbord för vår 
personal och det är avsikten i år också.

Hur går det med samtalen med Region 
Gotland om att använda era gamla gruv-
täkter till att säkra framtidens vattenför-
sörjning på ön?

– Det ingår i det utökade tillståndet för 
Klinthagen som beviljades i maj som har 
överklagats av Naturvårdsverket. Både 
vi och Regionen avvaktar nu utfallet av 
denna process.

Vad händer med Nordkalk?

Kommer Naturvårdverkets och Länsstyrel-
sens planer om att göra en nationalpark 
vid Bläse och Fleringe att påverka er verk-
samhet?

– Inte avseende den pågående verk-
samheten. Utpekandet av Natura 2000 
på vår fastighet i Bunge har däremot 
inneburit att vi inte kommer att utveckla 
någon ny verksamhet där.

Något mer ni vill informera oss kappels-
hamnsbor om?

– Inget särskilt, jag vill dock passa på 
att framföra att vi från Nordkalk uppskat-
tar den anda av uppriktighet som känne-
tecknar samverkan med PUK/Kappels-
hamn. Berra och hans kollegor bidrar i 
hög grad med att skapa goda förutsätt-
ningar för samexistens på orten.

*SGU står för Sveriges Geologiska 
Undersökning som är en statlig myndig-
het sedan 1858 som ansvarar för frågor 
om landet geologiska beskaffenhet och 
mineralhantering.

BERRA SANDSTRÖM

Hur långt har ni kommit i de fackliga för-
handlingarna om varsel? Det är väl 23 
stycken som varslades i augusti, men så 
många får väl inte gå?

– Vi närmar oss slutet i förhandlingar 
och vi kan säga så mycket som att det 
blir färre än som varslats. Som brukligt 
vid neddragningar så har en del hante-
rats med naturliga avgångar vilket mins-
kat antalet något.

På lite längre sikt mellan tummen och pek-
fingret – under hur många år till har ni 
möjlighet att bryta kalksten på östra sidan 
Kappelshamnsviken?

– Vi har cirka ett och halvt års volym 
kvar, men då vi går ner i brytningstakt så 
räcker stenen två år i befintligt tillstånd. 
Det utökade tillståndet för Klinthagen 
som Mark- och Miljödomstolen bevil-
jade i somras ger ytterligare volymer som 
räcker i sex, sju år till. Detta tillstånd har 
överklagats, mer om det nedan. Utöver 
det så har vi planer för framtiden som 
ger ytterligare volymer till över tio års 
verksamhet.
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FöretagsKIKaren

Många tänker nog inte på att det är två 
olika företag inom kalkindustrin som är 
verksamma på Storugns. Kalkproduk-
tion Storugns AB är ett eget juridiskt 
bolag med säte på Gotland. Nordkalk 
äger 2/3 i detta samägda bolag och 
Lhoist äger en tredjedel via Faxe Kalk 
AS. KPAB har funnits i drygt 30 år.

KPAB köper huvudsakligen sin kalk-
sten från Nordkalk Storugns, stenen 
förädlas (bränns) sedan i schaktugnen 
och produkten ”bränd osläckt kalk” säljs 
sedan och lastas ut på båt till ägarna i 
samma proportioner som ägarandelen. 
Vi producerar cirka 100 000 till 150 000 
ton per år.

Den brända kalken har en rad använd-
ningsområden: Rening av rökgaser och 
vatten, vid tillverkning av järn och stål, 
till markstabilisering och vidhäftnings-
medel för asfalt, för att förbättra jord-
strukturer och till att förhindra fosfor-
läckage.

KPAB har 17 fast anställda medarbe-
tare och sysselsätter ytterligare ett antal 
personer på Gotland, exempelvis inhyrda 
elektriker, mekaniker, fordonsförare och 
städpersonal. Det är en utmanande pro-
cessindustri som normalt ska fungera 
dygnet runt, varje dag, året runt.

Mycket av overheadtjänsterna som 
behövs i ett modernt företag såsom 
arbetsmiljöingenjör, controller, miljö-
chef, kvalitetschef med mera köps in från 
Nordkalks organisation.

KIKaren ställer några frågor till VD:n 
Marc Lindahl.

Är efterfrågan i dagsläget på bränd kalk 
ännu lika hög som för några år sedan?

– Vi upplever att efterfrågan på bränd 
kalk från oss inte har varit lika stark de 
senaste året då det är många aktörer på 
marknaden. Vår utmaning har varit att 
kunna fortsätta att hålla en hög och jämn 
kvalité på vår produkt då vår leverantör 
av kalksten har fått kämpa med sina till-
ståndsprocesser som ska möjliggöra 
produktion med hjälp av en lokal råvara 
(kalksten) som motsvarar våra krav. 

Om Nordkalk avvecklar sin brytning på 
Gotland eller flyttar till den till Buttle kom-
mer KPAB då att kunna ha kvar sin verk-
samhet vid Storugns?

– En av de fördelar KPAB har är att vi 
ligger tätt intill vår kalkstensleverantör, 
vi minskar miljöpåverkan och sparar på 
logistikkostnader. Kombinerat med vårt 
läge på ”navet i Östersjön” så har vi goda 
möjligheter att vara konkurrenskraftiga. 
Så länge Nordkalk har kvar sin verksam-
het på Gotland ser jag inga orosmoln. 
Vad en eventuell framtid med importe-
rad kalksten skulle innebära är en allt för 
komplex fråga för att kunna ge ett enkelt 
och bra svar på.

Hur ser utvecklingen ut för er 2020 – finns 
det planer på nyanställningar eller varsel?

– 2020 ser ut att bli ett bra år även om 
produktionen är något lägre. Troligen 
kommer vi att investera över 25 miljoner 
nästa år där den stora delen är att ”mura 
om” ugnen = byta cirka 800 tegel. Som ni 
säkert förstår är det en investering som 
kräver lång avskrivningstid och en posi-
tiv syn på framtiden. I syfte att få en jämn 
och kostnadseffektiv produktion 2020 
så är det möjligt att vi ”står still” under 
de sista dagarna 2019 och under januari 
2020.

– Vi har precist anställt en ny medarbe-
tare som börjar 1 december, han ersätter 
en kollega som går tillbaka till Försvars-
makten. Vi har en lugn och hälsosam 
omsättning på personalen och vem vet, 
kanske kommer vi att behöva nyanställa 
även under 2020. Så är någon nyfiken 
på vår verksamhet och kan tänka sig en 

framtid som driftsoperatör, mekaniker 
eller timanställd vikarie så ta kontakt 
med oss så att vi får träffas! Driftcen-
tralen är bemannad dygnet runt 010-
476 26 89

BERRA SANDSTRÖM

Så här presentar Marc sig själv
Jag har jobbat med KPAB sedan början 
av 2008 och från juni 2015 som VD.

1993–2007 arbetade jag 
inom Försvarsmak-
ten – huvudsakligen 
för P18 – och till-
bringade många år 
med utlandstjänst 
i Bosnien/Kosovo 
som teknisk chef och 
logistiker.

Jag bor på lantbruksfastigheten Puser 
i Fröjel på cirka 40 hektar med 4 hästar 
(2 Shire och 2 Ardenner), 20-talet gute-
lamm, 10-talet lapplandsgetter, några 
gäss och en hel flock höns,

Djurintresset utövas idag främst av 
min sambo men som ”medberoende” är 
det en del av vardagen.

Själv försöker jag att hinna med fri-
luftsliv i skogen och att jaga lite rådjur. 
Jag är medlem i Storugns Jaktklubb som 
arrenderar Nordkalks mark på Gotland.

Med ett jobb som tar mycket tid i 
anspråk och med en lång dagspendling 
blir fritiden fokuserad på mina tre härliga 
ungar – 6, 7 och 9 år.

Välkommen till kontorsvillan om du vill 
hälsa på! (Däremot får ingen komma in 
på industriområdet utan en säkerhets-
genomgång och rätt skyddsutrustning.)

KPAB – Storugns lite mindre 
kända industriföretag
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Orientering

Jag kan glädjande konstatera ett ökat 
intresse för orientering i Kappelshamn 
under senare år. Det gläder mig som 
gammal orienterare med förflutet senast 
i en av Sveriges större klubbar nämli-
gen Järfälla OK och då som ordförande 
i 13 år. Jag har sprungit Gotlands som-
marorienteringar sedan 40 år bakåt och 
då bland annat 3-dagars som gick norr 
om Kappelshamn i slutet på 90-talet. 
Det finns dock inga planer på ytterligare 
arrangemang i trakten inom överskådlig 
framtid. Det vet jag från tillförlitliga käl-
lor, då jag numera även är medlem i Got-
lands Bro OK.

Men vi saknar förvisso en bra oriente-
ringskarta hos oss. Närmaste nyproduk-
tion finns i Lärbro och norrut, som rita-
des för några år sedan av Anders Nils-
son, Gotlands Bro OK. Vi har under två 
midsomrar ”nöjt” oss med en hyfsad 
kartskiss från Eniro med flera källor samt 
med viss komplettering av mig. Planer 
finns att göra en riktig karta över Kap-

pelshamn med Visbyvägen som nordlig 
kant. Mest gårdar och åkrar men med en 
trevlig skog västerut och norr om Träsk-
myr.

En av Järfällas – och kanske Sveriges – 
bästa kartritare Ulf Radler vill tillbringa 
sin lediga tid under en vecka eller mer i 
min stuga under förhoppningsvis kom-
mande senvår och påbörja arbetet med 
att få fram en bra så kallad fritidskarta i 
skala 1:10000-del. Gotlands Bro OK har 
också lovat bistå som kartkontrollant och 
kartans kvalité.

Har någon av er som läser detta syn-
punkter eller vill bidra med intressanta 
namn på olika platser som vi kan trycka 
på kartan så är ni välkomna att kontakta 
mig bo@rock-consulting.se. Och vi ses 
självfallet nästa midsommar så får vi se 
hur långt – vi kommit i kartprojektet.

BOSSE ROCK

Bosse Rocks kartprojekt!

KIK:s traditionella

Luciafirande
LUCIATÅG • LUCIAFIKA • LOTTERIER
Lördag 14 december kl 18, Kappelshamns Folkets Hus
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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!

En sommar har passerat och även hösten 
är på väg mot sitt slut, för att lämna över 
till vintern – och den kan bli kall. Och blir 
den kall så behövs värme… Vi söker lite 
efter någon i byn som kan tänkas hjälpa 
oss med tillsynen av pelletspannan. En 
koll om dagen och en sotning i veckan. 
Du som känner dig manad – hör av dig 
till mig!

Vi har i Folkets Hus inte haft så många 
aktiviteter under hösten, men en rik-
tig höstfest fick vi till. En Oktoberfest 

Välbesökt Oktoberfest

med influenser från det tyska matbor-
det. Fantastiskt goda korvar med surkål 
och potatissallader och öl i mängder. 
Utsmyckningar på väggar och utklädda 
gäster i kvällens tema lyfte festen till höj-
den. Cirka 70 personer blev vi till slut. En 
aktivitet som lockade många var spik-
ningen i vedpackorna. För att få spika så 
fick man lösa ut en hammare i baren för 
20 kr per person och sen utmana någon 
på en duell. Vi fick in 480 kr som då 

skänktes till världens barn. Tack alla ni 
som banka hej vilt!

På mångas begäran och önskemål så 
kommer vi med stor sannolikhet köra 
nästa år igen.

Ta nu hand om varandra så syns vi 
framöver…

UFFE LUNDAHL
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Artist
Invald 1994 i 
Rock’n’roll Roll Hall of 
Fame

1976 vald till USAs 
sämst klädda person

Gudfar till John 
Lennons son

Född 25 mars 1947 i 
London som Reginald 
Kenneth Dwight

Sverigeaktuell 2020

Seriefigur
Sågs första gången i 
tidningen Tidsfördrif nr 
51 från 1944

Skapad av Stig Ceder-
holm

Finns i både serie- 
och bokform, film och 
musikal

Riktiga namnet är 
Efraim Erik Nilsson

Har gestaltats av John 
Elfström, Arne Källerud 
och Kjell Bergqvist

Historisk händelse Tog tre år att skapa
Har besjungits av 
David Bowie och Sex 
Pistols 

Meddelades av Günter 
Schabowski Firar 30 år i år Tydlig symbol för kalla 

kriget

Huvudstad
Har 127 000 Invånare 
och är fjärde största 
stad i landet

Grundades 1191 
av Berthold V av 
Zähringen

Officiellt språk är tyska Blev huvudstad 1848 Landet medlem av FN 
från 2002

Idrott
VM avgörs vartannat 
år och fick fasta regler 
1895

Till 2003 spelade 
damer och herrar VM 
tillsammans, från 2013 
igen.

1962 anordnades första 
EM som hålls vart 
fjärde år.

Svenska förbundet 
bildades 1930

Albert Nummelin och 
Maja Thuresson först 
med drömgräns

Författare Född 15 april 1931 i 
Stockholm 

Debutsamlingen hette 
17 dikter Har examen i psykologi Räknas till de så 

kallade 50-talspoeterna
Fick Nobels litteratur-
pris 2011

Elton John, Åsa-Nisse, Bern, Tomas Gösta Tranströmer, Berlinmuren, Bowling
121 1XX
Röda tråden: Sarah Sjöström, Stefan Schwarz, Börje Salming, Måns Zelmerlöw
Alla har gjort reklam för spelbolag

1. I september får Sverige sin första 
kvinna i rymden. Vad heter hon?
1 Jessica Meir
X Alexandra Bier
2 Johanna Gyre

2. I september avgörs friidrotts- VM. Vil-
ken man tog VM-guld på 100 meter?
1 Justin Gatlin
X Yohan Blake
2 Christian Coleman

3. I oktober utses äldsta nobelprisvinna-
ren någonsin. Vem?
John B Goodenough
William G Kaelin
Greg L Semenza

4. Englands talman avgår 31 oktober. Vad 
heter han?
1 John Bresow
X John Finch 
2 John Trevor

5. 10 november får Sverige en världsmäs-
tare. I vilken sport?
1 Ski-cross
X Rallycross
2 Cross-fit

6. I november håller partiet Liberalerna 
kongress. Vad kallas den?
1 Riksmöte
X Landsmöte
2 Årsmöte

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Sarah Sjöström Stefan Schwarz Börje Salming Måns Zelmerlöw 

Rilles frågesport
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Smått & Gott

Jennifer heter klubbens 
varpamästare
Ibland kan det bli lite fel i denna emi-
nenta klubbtidning. Och det var dess-
utom inget litet fel denna gång. Somma-
rens ungdomsmästare i varpa var Jen-
nifer Hellenberg. Det är hon som är lil-
lasyster i familjen och inte Amanda som 
en lite gammal förvirrad tävlingsledare 
skrev i septembernumret.

KM i Pingis 4 januari 2020
Som vanligt är det Pingis-KM i Folkets 
Hus den första lördagen på det nya året. I 
år testar vi lite nya klockslag. Klockan 11 
startar ungdomsklassen – deltagare upp 
till 15 år – och en timme senare kommer 
tjejer och killar som är äldre och tävlar i 
en dam- och i en herrklass.

Årsmötet äger rum 14 februari
Klubbens årsmöte i klubbstugan äger 
rum någon vecka senare än vanligt nästa 
år. Fredagen den 14 februari kl 18.30 kan 
du redan nu notera i din kalender. Som 
alltid bjuds det på mat och dryck efter 
de sedvanliga mötesförhandlingarna och 
lotterierna.

Vill du testa bowling?
Är du intresserad av ett besök i Visbys 
bowlinghall och prova på bowling. KIK 
ordnar en introduktion till sporten bow-
ling med instruktörer för alla som vill 
testa (från 15 år). Vi kör en eller kanske 
flera vardagskvällar efter nyåret. Kostnad 
50 kr per person för medlemmar (övriga 
100 kr). Mejla intresse till roine@kappels-
hamn.se. Är du fortsatt intresserad finns 
det klubbar att träna och spela med på 
alla nivåer för alla åldrar.

Vacker vy över viken. När fullmånen i november visade sig passade allas vår Nicken 
på att ta ett foto från Byslingan mot Storungs. Visst är Kappelshamnsviken en vacker 
miljö även en kulen höstnatt?
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 
Ing-Marie Back, Stockholm, Eksjö 
och Kappelshamn
Jag är medlem i KIK för att vi har en 
stuga i Snäckershagen sedan många år. 
Kappelshamn med dess vackra omgiv-
ningar och närheten till havet betyder 
mycket för mig. KIK gör mycket för orten 
och sätter Kappelshamn på ett betydel-
sefullt sätt på kartan. Det vill jag stödja.

Sofia Norrgård, Vega (Haninge)
För att pappa varit med sen han var liten 
och nu är hela familjen medlemmar. 
Klubben betyder inte så mycket men 
det är kul att få kasta varpa. Iallafall för 
pappa och hans bror.

Roine Andersson, Kappelshamn
Jag är en föreningsmänniska. Har alltid 
varit med i olika föreningar, mestadels 
idrottsföreningar. Jag vet av egen erfa-
renhet att idrotten och dess gemenskap 
kan vara avgörande för en vilsen ton-
åring. Sen betyder föreningsliv mycket 
hela livet. I en bra välmående förening, 
som KIK, uppnås massor av bra effekter 
som gör att alla medlemmar får ett roli-
gare liv med gemenskap, skratt, träning, 
umgänge med mera. KIK:s aktiviteter och 
Snäckersvallen betyder mycket för vårt 
lilla samhälle och säkert också för alla 
som bor här på sommaren.

Rose-Marie Hedlund, Svängsta
Jag tycker det är en god sak att vara med 
och stödja klubben även om det är pas-
sivt. Jag har hört mycket bra som klub-
ben gör för ungdomar. Det är alltid roligt 
att höra från barnbarnen när dom varit 
med på klubbmästerskap i pingis eller 
varpa.

Hussein Khavari, Visby 
Jag är med I KIK för att jag vill spela fot-
boll med kompisar. Fotboll är den roli-
gaste sporten att göra. Det är kul att jag 
känner många i klubben och trivs med 
ledarna och lagkamraterna. Extra kul att 
vårt lag igen finns med i seriespelet.
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Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Kappelshamns IK

Funktionärsfesten lyckad som alltid
Till denna kvällssamling en fredag i 
november bjöds alla in som vid minst två 
tillfällen bland annat arbetat ideellt vid 
arbetsdagar, grillfesten, lucia och andra 
arrangemang plus bastuvärdar, styrelse-
ledamöter och aktiva i anläggningskom-

mittén. Av 40 inbjudna kom närmare 30 
medlemmar som fick njuta av mat och 
dryck. I år var det en välsmakande Thai-
måltid fixad av Wanthanee Sripa med 
hjälp av hennes man Magnus Sjögren. 
Trevlig stämning som vanligt och många 

satt kvar till sen kväll, dom sista gästerna 
gick hem vid halv ett-tiden. Kul att KIK 
har så många medlemmar som ställer 
upp och hjälper klubben att hålla igång 
verksamheten.

Effektiv arbetsdag
Vid arbetsdagen en oktoberlördag med 
bra väder var de närvarande klubbmed-
lemmarna effektiva. Merparten av det 
som stod på checklistan fixades – som 
exempelvis inplockning av utemöbler, 
fönsterputsning, saltning av gångar och 
utegym, luftvärmepumpsrengöring och 
klippning av gräsytor inför vintervilan. 
Dessutom fick vi struktur på förvaringen 
i den stora förrådsbyggnaden och sist 
men inte minst är avbytarhytterna äntli-
gen stadigt på plats så att dom tål vin-
dens härjningar. Några saker sparade vi 
till vårens arbetsdag i april och leveran-
sen av uttjänat material till tippen har 
ombesörjts vid ett senare tillfälle.

Den lite annorlunda ärtsoppan blev 
riktigt bra – några tyckte att denna vild-
svinsbaserade ärtsoppa var den godaste 
dom ätit.

Tack alla som hjälpte till – ni är vär-
defulla för att vi fortsatt ska kunna hålla 
anläggningen fin!


