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Öns nya reservhamn?

Uffe berättar

Nya krogägare

”Jag har varit med i olika föreningar men Kappelshamn är bäst
på att hjälpa ensamkommande och integration.” /Sam Al Mubareki
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Berras sida
Varmt och grått
Det är nog den snöfattigaste vintern –
när detta skrivs i slutet av februari – som
jag upplevt under mina 46 vintrar på ön.
De senaste månaderna har det varit ont
om kyla och kanske för få soltimmar,
men gott om blåst. Vi får vara glada över
att vi inte bor i Australien. Hur kul skulle
det vara med bränder längs stora delar av
landets kuster i kombination med 45-gradig värme?
299 kvinnor har mördats i vårt land
sedan sekelskiftet i så kallat hedersrelaterat våld. Det är för jävligt, men märk väl
att 70 procent av mördarna är svenska
män. Det kan vara värt att reflektera över.
Hedersförtrycket är tyvärr något som
också har djupa svenska rötter, även om
Sverige ändå är en av planetens mest
jämställda stater.

Reservhamn äntligen?
I januari kom Länsstyrelsens utredning
om reservhamn på ön och inte helt överraskande förordas Kappelshamn som
bästa alternativ. Det är ju något som för
många varit ganska självklart, men av
någon outgrundlig anledning förordade
en majoritet av Regionens politiker Slite
under tidigare samtal som PUK hade,
när försäljning av Kappelshamns hamn
var aktuellt för tio år sedan. Efter det att
Fortifikationsverket köpt hamnen har
förutsättningarna ändrats något. Så nu
verkar Regionen ha ändrat sig och har
tillsammans flera andra i utredningen
kommit till nya slutsatser. Bakom denna
utredning står dessutom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Gotlandsbolaget, Gotlands Åkericentral, Sveriges Åkericentral och Gotlandsbuss.

Nu ska utredningen skickas till Trafikverket för nödvändiga investeringsbeslut, innan frågan är definitivt avgjord. På
sidan 13 kan du ta del av utredningens
slutsatser.

Många fina kustnära pärlor på norr
Under de senaste årtiondena har det
vuxit fram härliga besöksmål från det
som tidigare varit stängda militära ytor
på norra Gotland. Närmast oss ligger
Asunden bara en dryg mil bort förbi
Vägume och Barläst. Denna halvö har
häftiga raukformationer och en typiskt
karg gotländsk natur. Asunden är förstås
skönare att bevista under sommarhalvåret, men det går alldeles utmärkt att ta
med en picknick-korg även andra årstider.
Ett par mil längre norrut hittar du
Furilden. Den är ett mellanting mellan
en ö och en halvö. Tidigare var ön helt
avstängd för vanliga civilister, men de
senaste tjugo åren har detta gruv- och
militärområde förvandlats en hel del. Förutom den fina konferensanläggningen
Fabriken vid det gamla gruvschaktet
byggs många moderna fint designade
hus på ön som även har ett par fina badstränder. En del av Furilden är ett rogivande naturreservat.
Ännu någon mil norrut finns Bungenäs. Där fanns för längesedan en betydande kalkindustri, innan militären
genom KA 3 tog över. Själv hade jag
förmånen att tillbringa ett halvår därute
i samband lumpen för över 50 år sedan.
Idag finns åtskilliga väldesignade fritidshus på udden förutom konferensanläggningen Kalkladan och sommartid även
restaurang. Området är bilfritt, men det
går utmärkt att vandra eller cykla där.
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Sedan gammalt finns det ju ännu fler
härliga utflyktsmål på öns västra sida
som Stenkusten, Bläse Kalkbruksmuseum, Hallshuk, Sigsarve Strand och
Svarthäll.
Vi har tur som har nära till allt detta
helt gratis.
Nästa klubbtidning planeras komma ut i
början av juni. Vi får väl se om denna vår
blir torr eller blöt – nuförtiden är det ju
sällan mittemellan-väder.
Du lever bara en gång. Passa på och njut
av det du vill och kan – vänta inte till
längre fram, då kan det vara för sent!
BERRA SANDSTRÖM
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Kappelshamns IK

Inkluderingsresan med RF-SISU Gotland
Svensk idrottsrörelse är mitt uppe i sitt
kanske största förändringsarbete någonsin. Visionsarbetet är gemensamt för
hela idrottsrörelsen och kallas ”Strategi
2025”. Huvudmålet är: Så många som
möjligt, så länge som möjligt, i en så bra
verksamhet som möjligt. Idrotten vill bli
en ännu större och bättre folkrörelse med
en mångfald av erfarenheter och kunskaper. Senast år 2025 ska alla som vill
känna sig välkomna till idrotten!
Med detta som avstamp har Kappelshamn IK:s herrar gett sig ut på en inkluderingsresa tillsammans med RF-SISU
Gotland. Genom ett antal träffar under
2020 kommer herrlaget och dess ledare

få höja sina kunskaper och utbilda sig i
frågor om svensk idrott, föreningsdemokrati, ledarskap normer och inkludering.
Den 8 januari rivstartade vi året och träffades en kväll för ett första ”inkluderingssnack”. Vi pratade idrottens värdegrund
och djupdök i normer och föreställningar
om oss själva och varandra. I mars fortsätter resan för herrlaget och jag som
reseledare från RF-SISU Gotland känner
mig både peppad och hedrad att få jobba
tillsammans med detta härliga gäng!
EMMA GUSTAFSSON,
INKLUDERINGSKOORDINATOR
RF - SISU GOTLAND

Ändrade pris och tider i bastun från 1 april
Sedan 2008 har vår byabastu haft samma
priser. För några år sedan var avgifterna
bland de lägre jämfört med öns övriga
saunor – men nu ligger vi lägst. Därför
har klubbstyrelsen i dialog med medlemmar och bastubadare bestämt att från
och april justera priserna. En lördagsbastu för vuxna kommer då att kosta 30
kronor och 15 för ungdomar 7-14 år. Som
tidigare betalar barn under sju år ingenting. Årskorten kommer också att höjas
– dock lägre procentuellt sett – till 600
respektive 300 kr.

För extrabokningar kommer vi att ta
300 kronor av icke-medlemmar och 150
för medlemmar. Är det fler än fem extrabastare tillkommer 30 kronor per person.
Vår fräscha bastu kommer fortfarande att
vara en av de billigare på ön, men vi har
anpassat prisläget lite efter de senaste
årens höjning av omkostnader – framförallt har ju elpriserna stigit en hel del
under 10-talet.

damer 17.30-19.30 och mixtid 19.30-21.30.
Dessa tider blir fasta året om, så vi slutar med att ändra två gånger om året till
sommar- respektive vintertid.

En annan nyhet från 1 april är att det blir
lite nya tider. Nämligen herrar 15.30-17.30,

BERRA SANDSTRÖM

Annars rullar bastubadandet på som tidigare – 2018 hade vi 1197 besökare. Och
oftast finner vissa inspiration att ta ett
dopp vid badbryggan eller kanske skriva
några rimmade rader i bastuliggaren.
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Fotboll
Godkänd Futsal-insats
Även om KIK inte lyckades knipa tredjeplatsen i serien får vi ändå vara nöjda
med vinterns spel i div 3. Laget kom fyra
efter en bra mellanperiod. Men Kappelshamnskillarna var lite för ojämna för att
kriga i toppen av serien. Sedan decembernumret av KIKaren har laget spelat
följande fyra matcher:
7 dec IFK Visby 2-12 – målskyttar Noor
Omar och Hakeem Gahnström.
14 dec Fardhem Garda 4-4 – målskyttar Islam Elsawi, Hakeem Gahnström,
Hamse Jamac och Mahmoud Hijab.
11 jan Gute 5-7 – målskyttar Jean De
Dieu Mugisha 3 och Hamse Jamac 2.
18 januari Klintehamn 3-6 – målskyttar
Hakeem Gahnström 2 och Jean De Dieu
Mugisha 1.
Matchen mot serievinnande IFK gick på
ICA Maxi Arenas större plan. Det passade
inte alls våra killar som underpresterade.
Det gjorde dom också i avslutningen mot
Klinte. Där är väl en del av förklaringen
att motivation slår klass. Motståndarna
var tvungna att vinna för att inte komma
sist och ramla ur. Dom övriga två matcherna var spelmässigt helt ok – speciellt
den mot vältränade, duktiga Gute. Fem
av motståndarnas mål skedde efter onödiga individuella misstag. I den matchen
hade vi varit värda minst oavgjort.
Vårt lag är ännu inte helt samspelt.
Walid Salah har med hjälp av biträdande tränarna Mahmoud Hijab och
Sam Al Mubareki gjort ett bra jobb för att
utveckla spelarna. Några killar är värda
lite extra beröm.
Hakeem Gahnström svarade för inte
mindre än elva mål på de sju matcher
han spelade. En listig lirare som vet när
han ska avsluta.
Hamse Jamac spelade åtta matcher
och på dom noterades han för åtta assis-

Sex bra Futsal-lirare – Hakeem, Moggie, Mahad, Hamze, Mahmoud och Noor

ter och fyra mål. Hamse är en riktig bollvinnare som ofta stjäl bollen av motståndarna.
Jean De Dieu Mugisha gjorde sex
mål och fem målpass på sina matcher.
Moggie är en frisk fläkt som ofta skapar
chanser genom sitt irrationella spel.
Backen Mahad Ali kunde tyvärr bara
medverka i fem fajter innan han åkte
hem till släkten i Kenya. När han inte var
med uppdagades brister i det defensiva
arbetet.
Khalid Omar är den kille som varit
med längst och gjort flest Futsal-matcher
för klubben, 28 stycken. Omskolad till
back har han utvecklats på ett bra sätt.

Slutställning Futsal div 3 grupp A
IFK Visby
FC Gute 2
Väskinde AIS 2
Kappelshamns IK
Klintehamns IK
Fardhem Garda BK

10
10
10
10
10
10

9
8
4
2
2
1

0
0
1
0
0
3

1
2
5
8
8
6

84-11
64-26
26-47
33-59
21-39
17-63

27
24
13
11
6
6

Kul också att vi mot slutet fick med en
målvaktstalang som heter Ali Brij. Han
kan bli klubbens näste stormålvakt.
Sammantaget använde sig KIK av
22 spelare, varav 9 medverkade i minst
hälften av matcherna. Det känns som en
rätt lagom spelaromsättning med tanke
på att det ofta varit 20-30 killar som kommit på träningarna.
BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll
Jämna matcher i GA Cup
GA Cup 2020 blev väl inte den mest
framgångsrika i klubbens historia, men
ändå en godkänd insats. Under lördageftermiddagen den 1 februari spelade KIK
tre matcher i Slites Solklintshall med följande resultat: IFK Visby 1-2, Visby BoIS
1-1 och Fardhem Garda 3-4.
Med tanke på att både IFK och BoIS
gick vidare till final via slutspel, så
visade det att motståndet i vår grupp var
tufft.
Att Kappelshamn inte tog flera poäng
i gruppspelet berodde inte bara på bra
motståndare, utan också på att vi inte
fick till det med bra avslutningar och att
det slarvades med bakåttänket i försvarsspelet.

Följande elva killar deltog i de tre
matcherna:
Ali Braj i mål, backar var Hamze
Jamac, Munib Avdic, Sadiq Mohammadi
och Jamal Mamand och framåt spelade
Jean De Dieu Mugisha, Hakeem Gahnström, Faadil Jamal, Khalid Omar och
Jawid Naseri.
Hakeem gjorde totalt tre mål, Munib
ett och Hamze ett. Moggie svarade för tre
assister och Sadiq för två.
På bilden syns skyttekungen Hakeem,
Hamze Jamac – lagkaptenen som sällan
gör en dålig match – och Munib Avdic
som svarade för en härlig comeback som
49-åring.
BERRA SANDSTRÖM

Seriestart 5 maj!
I år kommer det mest att bli tisdagsmatcher så länge solen står tillräckligt
högt, men de sista omgångarna får spelas på lördagar kl 11. Den 5 maj är det
seriepremiär hemma på Snäckersvallen
kl 19 mot Visby AIK. En vecka senare
kommer Väskinde AIS på besök. Borta-

premiären äger rum i Klintehamn den
19 maj. Förutom KIK, VAIK, Vais och
Klinte finns Fårösund/Lärbro. Dalhem,
Levide och IFK Visby med i serien. Alla
lag möts två gånger. Sommaruppehållet varar under hela juli och serieavslutningen äger rum 3 oktober hemma

mot IFK. Svårt att sia om kvalitén hos
motståndarlagen, då det bara är Kappelshamn som har sitt A-lag i div 6.
De övriga är reservlag till klubbar med
A-laget högre upp i seriesystemet.

Tränare Walid om fotbollsläget
Hur vill du summera fotbollsaktiviteterna
inomhus? Plus och minus.
– Jo det gick bra tycker jag. Jag byggde
laget med att välkomna och bjuda in flera
nya och hämtade tillbaka några gamla
KIK-spelare. Det var plus, men vi hade
bara en kvällsträning i veckan, så det var
minus.

Walid Salah har tagit klubben tillbaka på
öns fotbollskarta. Av många nya spelare
har han satt ihop ett härligt team som
efter att ha spelat Futsal under november-januari avslutade med GA Cup 1
februari.
KIKaren ställer några frågor till Walid
om inomhussäsongen och vad han förväntar sig av seriespelet utomhus framöver.

Vad har du för förväntningar och målsättningar inför Kappelshamns comeback?
– Det är för tidigt att bedöma nu, men
jag förväntar mig att ha ett riktigt bra lag
till utomhusseriespelet i division 6. Jag
har tänkt mig fortsätta och bjuda in ännu
fler fotbollsspelare iallafall.
Ledarteamet har förstärkts under vinterhalvåret med Mahmoud Hijab och Sam Al

Mubareki. Berätta lite om vilka roller dom
har.
– Ja precis, båda gjorde ett bra jobb
och hade olika roller, Mahmoud hjälpte
mer till inne på planen som spelande tränare medan Sam hjälpte till från bänken
förutom på träningarna.
Något du vill tillägga och något budskap
du vill framföra till spelare och läsare av
KIKaren?
– Vill bara berätta att spelarna har gjort
otroligt bra jobb och de har utvecklat sitt
samarbete jättemycket. Jag lovar att vi
gör vårt bästa för att få våra läsare att bli
nöjda med ett bra resultat i framtiden och
tackar jättemycket för det stöd vi får av
alla hjälpare – klubbens eldsjälar, Gotlands Idrottsförbund och sponsorer.
BERRA SANDSTRÖM
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FöretagsKIKaren
Många träd har fallit på 14 år
KIKaren har under årens lopp gjort
många intervjuer med företagare på
byn. Några var med för rätt längesen
medan andra berättat om sin verksamhet under senare år. Dom som
inte varit med på länge kunde det vara
intressant med en uppföljning. Så här
ett par frågor till en av dessa.
– Hur har din verksamhet förändrats
sedan KIKaren intervjuade?
– Hur ser planerna ut för de närmaste åren?
Uffe Lindahl Lindahls Skog & Trädgård
intervjuad av Monica Sjögren i februarinumret 2006
Oj, vad tiden går. Det är fjorton år sedan
jag presenterade mitt företag i KIKaren
förra gången, helt galet. Jag var relativt
nystartad då, började 2004. Många träd
har fallit sen dess…
Företaget växte och jag anställde en
kille. Fick ännu mer jobb och anställde
ytterligare en till. Kul när det händer
saker och går bra. Efter ett år så slutade
den senaste anställda på grund av sjukdom och flyttade tillbaka till Nya Zeeland. Två år senare så ville den andra
killen ha tjänstledigt för att studera. Sex
månader senare så sa han upp sig för att
starta eget efter fyra år hos mig. Idag är
jag själv – och det är jag nöjd med. Hyr in
arbetskraft när det behövs.
Idag är det mycket mindre trädgårdsskötsel än för fjorton år sen. Jag klipper
bara gräsmattor och nån enstaka häck,
övriga trädgårdssysslor länkar jag vidare
till nån kollega som är mer spetsinriktad
på just det. Nja – nån mindre enstaka
anläggning kanske och nåt fruktträdsbeskärning då och då. Men det är trädfällning, hamling/klappningar och trädvård
samt borttransporter av dess ris och ved
som jag mest utför. Och kollegor, det har
jag fått många. Vi har ett nätverk. Där
hyr vi in varandra när det behövs, eller
länkar över arbete när det blir för mycket
eller ur geografiskt läge olönsamt eller
besvärligt.
Jag utbildade mig i klättring för kapa
ner eller beskära träden uppifrån och
inifrån, vilket gav firman en extra knuff.
Inköp av en minilastare och en stor släp-

kärra med tipp underlättar arbetet med
ris, ved och grenar. Ett lyckat koncept
visa det sig.
Några år så höll jag även på med
utbildningar med motorsågen, motorsågs-körkort. Innehar själv klass A, B, C,
D. Riktigt inspirerande att få lära ut kunskapen med att hantera sågen säkert, för
både sig själv och sin omgivning.
Vintern 2019 – en stormig period med
dubbel bemärkelse.. Har aldrig haft så
mycket jobb som då – jag gillar när det
blåser till ibland. Det är ett farligt jobb att

såga ner stormbrutna träd. De hänga på
både elledningar och hustak.
Jag har nu kompletterat min verksamhet med ett sågverk som även tar stora
stockar, max 85 cm grova. Min tanke är
att sälja skivor/plank till utekök, bord,
bänkar eller vad man nu vill ha.
Jag samlar på mig det mesta i träslag
och storlekar, så välkomna att se om ni
hittar nåt som kanske kan passa där
hemma!
BERRA SANDSTRÖM
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FöretagsKIKaren
Gotlandsvåfflan bygger om!
Det verkar hända saker på fastigheten
där Gotlandsvåfflan har sin verksamhet.
KIKaren är förstås nyfiken på vad det
finns för planer inför säsongen och ställer därför tre frågor till Magnus Friberg.
Nästan hela boningshuset har rivits ner
och en återuppbyggnad håller på kan vi se
från stora vägen. Berätta!
– Vi började redan för två år sedan att
prata om möjligheten att renovera upp
huset till en hyfsad boendestandard.
Lägga nytt tak och ta bort ruttna delar
runt fönster med mera.
När vi väl bestämt oss för att renovera
och ta tag i det så insågs det snart nog
att det behövdes bytas hela taket och
delar av väggarna samt dränera av runt
hela huset.
Plåtbeklädnaden är oxå borttagen och
huset kommer att putsas i vitt/grått så
som det sett ut från början. Vi vill behålla
den gamla stilen som gården en gång
såg ut.
Vi hoppas att hinna klart med allt tills
vi ska öppna i juni så vi kan fokusera på
barnen och en rolig säsong i våffelstugan i sommar. Att helt enkelt få njuta av
allt denna sommar. Vi fick under vintern
tillskott i familjen, en liten kille som fått
namnet Lillebror. För att göra det möjligt
att vara på Gotland i sommar med tre
små barn behövdes något göras med det
gamla boningshuset från 1901. Vi firar
dessutom fem år i sommar – helt galet.
Är det redan nu klart med öppettider och
eventuella förändringar i utbudet med
mera?
– Gotlandsvåfflan kommer att öppna
1 juni och hålla öppet minst till halva

augusti beroende på hur det ser ut med
personal. Förhoppningen är att kunna
köra augusti ut. Öppettiderna ser ut som
att det blir som förra året – det vill säga
klockan 10–20 alla dagar, men det är inte
helt spikat.
För att göra köket och produktionen
lättare och mer hygienisk håller vi på att
flytta upp köket till den renoverade ladan.
Mer om det kommer.
Det tar dock emot att inte fortsätta i
den gamla charmiga vedboden där allt
började. Men eftersom det fantastiskt
nog har blivit så mycket rulle på gården och produktionen ökat, måste vi ha
bättre och modernare logistik och utrustning i köket.
Vi kommer oxå att göra vissa ändringar i menyn som vi nu jobbar med.
Men det kommer att bli minst en ny helvegansk våffla med smarrigt vegetariskt
närproducerat pålägg
Vi kommer även att få besök av NANO
som var med i melodifestivalen under
sista helgen i juli. Eventuellt kommer vi

ta emot 80 personer med förbokningar
på fredagen och likaså på söndagen. Då
kommer allt överskott gå till utsatta barn
som behöver ekonomiskt stöd.
Något annat du vill tillägga?
– Vi behöver personal på heltid eller
deltid både i juni och i augusti – så om
någon vet någon eller själva är intresserade så är ni varmt välkomna att höra av
er till Magnus på 070-990 90 55 eller på
magnus@gotlandsvafflan.se.
BERRA SANDSTRÖM

Bada bastu på lördagar!
Från och med april är bastun är öppen lördagar 15.30-17.30 för herrar, 17.30-19.30 för damer
och 19.30-21.30 blandat. Avgiften är 30 kr för vuxna och 15 kr för 7-14 år. Årskort 600 kr för
vuxna och 300 för 7-14 år. Det går bra att boka andra tider. Upp till 5 bastubadare kostar det
150 kr för medlemmar och 300 kr för icke-medlemmar. Därefter tillkommer 30 kr per person.
Ring 070-523 39 19 för att boka.
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FöretagsKIKaren
En spännande ny trio
ska driva bykrogen
Den gamla affärsfastigheten mitt i byn
har bytt ägare under vinterhalvåret.
Dom nya ägarna är tre killar med lite
olika erfarenheter och det är ett bra
utgångsläge för en positiv förändring
av byns samlingsplats sedan 1800talet när Kahls lanthandel startade.
KIKaren har ställt några frågor till de
nya ägarna – Hans Hågestam, Daniel
Karlström och Patrik Wigelius Alla planer är förstås inte riktigt spikade ännu,
men dom kunde berätta en hel del vid
deras kappelshamnsvistelse under andra
halvan av februari. Klart är iallafall att
restaurangen kommer med 95 procents
säkerhet att heta Trädgårn i Kappelshamn och att det blir inomhus och i trädgården som verksamheten ska bedrivas.
Någon bild den omstylade lokalerna kan
inte förstås visas förrän snickeriarbeten,
målning, inredning med mera är färdigt.
Daniel och Patrik är barndomskompisar från Falun som har bott i Stockholm
under många år. Hasse har varit stockholmare i hela livet.
Danne blir restaurangchef och han
driver sedan flera år tillbaka två krogar i
Stockholm, dels Boule & Berså vid Danvikstull i Nacka – en restaurang med 4,1
av 5 i gästbetyg – dels Röda Villan på Fjäderholmarna – ett ställe med 4,5 i betyg.
Du ser hans populära restauranger på
bilderna.
Restaurangen kommer att få en ny inriktning – berätta!
– Det blir ingen diner, utan en mer
traditionell restaurangverksamhet med
olika rätter på menyn. Vi kommer att
satsa på maten. Den nyrekryterade köksmästaren Patrik Steklemacher har stor
erfarenhet från restauranger utomlands
på större hotell.
Hur ser tidsplanen ut??
– I bästa fall hinner vi med en ”smygöppning” i påsk, men vi riktar in oss på
att öppna runt 1 maj och sedan ha öppet
helger fram till midsommar. Då hoppas
vi kunna ha öppet dagligen kl 11-23 och
att köket stänger kl 22. Vi kan ha öppet

Daniel Karlström och Hans Hågestam
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Matbilder från restaurangerna Boule & Berså och Röda Villan
till klockan ett, så vi stänger kanske lite
olika beroende på gästfrekvensen. Sedan
hoppas vi kunna ha öppet fram till i början av september.
Förutom själva krogen, har ni andra planer för fastigheten?
– Det finns stora grönytor på tomten
och dom tänkte vi erbjuda våra besökare
en lekpark med aktiviteter för stora och
små gäster – vi planerar att sätta upp
någon basketkorg, pingisbord och något
fotbollsmål, men framförallt tänkte vi
anlägga ett par boulebanor.
I övrigt så tänkte vi hyra ut delar av
fastigheten – räknar med 16-18 bäddar.
Eventuellt kommer annexet att användas
till personalbostäder.
Har ni någon tidigare koppling till Kappelshamn och vad har ni fått för intryck av
byn så här långt?
– Ingen har någon koppling till Kappelshamn. Hasse har en bakgrund som
DJ och känner och jobbat ihop med
Jocke Langer på innekrogar i Stockholm.
Det var genom Jocke vi fick nys om att

fastigheten var till salu och sedan har det
bara rullat på.
Vad har ni fått för första intryck av Kappelshamn?
– Underbart intryck. Det var därför vi
gick vidare med fastighetsköpet. Alla
kappelshamnsbor vi har träffat på när vi
varit och fixat med lokalerna har varit jättetrevliga och välkomnande. Hasse och
Patrik har även hunnit med ett bra besök
i byabastun. Byn känns livaktig trots att
det inte bor så många här.
Något annat ni vill tillägga?
– Under högsäsongens 7-8 veckor
lär det vara fullt upp, men under mellansäsongerna tänker vi försöka satsa
på cykelaktiviteter och uthyrning till
idrottslag. Vi har sett den fina anläggningen vid Snäckersvallen och den hoppas vi kunna använda som dragplåster i
samarbete med idrottsklubben.
Om vi hinner öppna till påsk så sprider
vi det via Facebook och förhoppningsvis
kan den infon delas på era lokala FBsidor.
BERRA SANDSTRÖM

ANNONS

Har du tröttnat på att måla odlings
lådor i trä som ändå ruttnar?
Evighetsodlingslådan – en enkel och klassisk sammanfogningsmetod gör att lådan är påbyggbar i alla leder och
i höjd.
Man kan välja mellan olika längder på plankorna vilket
gör att möjligheterna blir oändliga.
Råvaran till produkterna är insamlad begagnad plast av två
typer, polyeten och polypropen. Resultatet är ett kraftigt
och gediget material som påminner mer om trä än om
plast men som har många fördelar jämfört med trä vid
t.ex. markkontakt och i fuktiga miljöer.
Välj mellan tre olika färger, mörkgrönt, grått och svart. De
färdiga produkterna behöver varken målas eller impregneras.
Fördelar med materialet Returprofil:
• Materialet är helt underhållsfritt.
• Ruttnar ej.
• Genomfärgat.
• Kan stå ute året om.
• Behöver aldrig målas eller oljas in.
• Inga stickor att göra illa sig på.
Om du inte vill ha odlingslådan ute på vintern plockar du
enkelt ihop låda och lägger bort den över vintern för att
sedan bygga en ny modell nästa vår.

Evighetsodlingslådan
Stefan Helin | 070-873 59 96 | helin.stefan@gmail.com | www.opifex.se
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Musikgrupp

Bildades 1967 i Kristianstad

1970 kom första
singeln

Har legat på svensktoppen 65 veckor

Sveriges bästa dansband 2008

Olle Jönsson är frontfigur

Huvudstad

Drygt två milj inv.
Grundad 25 aug 1515

1982 kom delar med
på UNESCOs världsarvlista

Ligger mitt Golfströmmen

Byttes mot Florida efter Var med om revolusjuårskriget
tion 1959

Seriefigur

Manus görs idag av
Tony de Paul

Gråa spöket/gråa
vålnaden var arbetsnamn

Har i Sverige även
hetat Dragos

En av de första superhjältarna

Skapades 1936 av Lee
Falk

Skådespelare

Född 28 oktober 1974 i
Puerto Rico

Vann Oscar för huvudroll vid årets gala

Har gestaltat Johnny
Cash och Commudus

Filmdebut 1986 i
SpaceCamp

Hette som ung Leaf
Rafael Bottom

Idrott

Lär ha uppstått på
1925 spelades första
gymnasium i Danmark
internationella matchen
sent 1890-tal

1938 första VM både
inne och ute

Sverige deltog som
1972 blev inomhusvarienda land i alla VM
anten OS-gren
1938-2005

Historisk händelse

Genomfördes av 26-juli- Var tänkt fredlig men
rörelsen
blev våldsam

Landstigning skedde
med båten Granma

Pågick under perioden
1953-1960

Långvarig president
efter genomförande

1, X eller 2?
1. 10 december 2019 får Finland ny
statsminister. Vem?
1 Tarja Cronbrg
X Sanna Marin
2 Taavi Tainio

3. 26 januari 2020 vinner Björn Goop
Prix d’Amerique. Med vilken häst?
1 In Time
X On Time
2 Face Time

5. 5 februari 2020 dödar två laviner 33
personer. I vilket land?
1 Turkiet
X Schweiz
2 Kanada

2. 30 december 2019 stängs reaktor på
svenskt kärnkraftverk. Vilket?
1 Forsmark
X Ringhals
2 Barsebäck

4. Ny vd för H&M utses 30 januari
2020. Vem?
1 Helena Heimersson
X Stina Bergfors
2 Margareta Welinder

6. VM i skidskytte avgörs i februari
2020. I vilket land?
1 Tyskland
X Tjeckien
2 Italien

Vilken är den röda tråden?

Mikael Waktel

Leif Pettersson

Hans Lindqvist

Rätt svar
Hur mycket hjälp? Lasse Stefanz, Havanna, Fantomen, Joaquin Phoneix, Handboll, Revolutionen på Kuba
Rätt rad XX2 112
Röda tråden Alla har fått Gotlands stora fotbollspris

Owe Järlö
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Klubbmästerskap
Lennart och Rasmus återtog
pingismästartiteln
Årets första klubbmästerskap arrangerades som vanligt i bordtennis. Lennart
Bertwig kunde efter en svängig final för
tredje gången sedan 2016 titulera sig
som klubbmästare efter att ha besegrat
titelförsvarande Danne Gardelin i en tresetare. De två finalisterna var rätt överlägsna. De vann alla sina matcher utan
setförlust i såväl gruppspel som semifinaler. Bronsmedaljen tog 16-årige Melvin
Forsberg. Han deltog för första gången i
pingis-KM. Rasmus Hellenberg tog tillbaka ungdomsguldet i kamp mot sina
två systrar Amanda och Jennifer. Rasmus deltog för sjätte gången i detta mästerskap och han har tre guld och tre silver
i bagaget – bra jobbat!
I den inledande ungdomsklassen är
det som de senaste åren tyvärr endast
tre deltagare, men herrklassen fick glädjande nog flera deltagare än de senaste
åren. Detta bland annat tack vare tre nya
i KM-gänget, förutom Melvin även hans
pappa Janne och hans bonuspappa
Erling Schwartz. Dessa tre hade tillsammans med Håkan Sandström och Rolle
Ringwall hårda fajter om platserna 3–7.
Där fick antal vunna och förlorade set

räknas in för att skilja dom åt. Även i
kampen om de tre sistaplaceringarna
fick setkvoten fälla avgörandet.

Resultat
Herrfinal: Lennart Bertwig–Danne Gardelin 11–3, 9–11 11–4
Match om 3–4 plats: Melvin Forsberg–
Janne Forsberg 9–11, 12–10, 16–14
Match om 5–6 plats: Håkan Sandström–Rolle Ringwall 11–9, 11–7
Match om 7–8 plats: Erling Schwartz–
Magnus Sjögren 11–6, 11–4

Matcher om 9–11 plats: Peter Ranke–
Rasmus Hellenberg 9–11, 12–10, 14–12,
Thomas Johansson–Peter Ranke 11–7,
11–7,
Rasmus
Hellenberg–Thomas
Johansson 11–6, 4–11, 11–8
Ungdomar
1. Rasmus Hellenberg
2. Amanda Hellenberg
3. Jennifer Hellenberg
Fler resultatdetaljer hittar du på hemsidan www.kappelshamnsik.se
BERRA SANDSTRÖM

Stämningsfyllt luciatåg med lucian Alva i spetsen
Som alltid fick vi som samlades i Folkets
Hus en fin stämningsfylld luciahögtid. På
grund av veckodagarnas placering ägde
evenemanget rum först den 14 december. Även om KIK-lucian numera inte har
riktigt lika stort sällskap på scenen som
under 80-talet glansdagar, fanns ändå
sex tärnor och en liten tomtenisse med i
Alva Lundins följe. Många luciaarrange
mang runt om i landet har fått lägga ner.
Men klubben håller ut och det är fortfarande en helt ok uppslutning i luciatablån som anordnats varje år sedan 1973.
60 stycken fanns på plats i byns fina
samlingslokal. Lotterierna tog snabbt
slut i år. Vi tackar alla som skänkt priser – i första hand ICA Maxi och Bungehallen. Annika Gustavsson Jewellery har

åter gjort och skänkt det fina halsbandet.
Annika var själv på plats och förärade
Alva smycket.
Luciagänget fick en välförtjänt varm
applåd och den vidarebefordrar vi till
lucia-ledarna Camilla och Isa samt till
serveringstrion Gunnel, Lillemor och
Laila.
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Hamnen
Länsstyrelsens reservhamns
utredning – slutsatser
Underlaget i denna rapport pekar på
behovet av en reservhamn som avgörande för Gotlands försörjningsbehov ur
ett krisberedskapsperspektiv och för öns
samlade totalförsvarsförmåga (Länsstyrelsens ”Regional risk- och sårbarhetsanalys – Gotlands län 2017). Att förlita
öns försörjningsbehov vid en hamn har
pekats ut som en av Gotlands största sårbarheter. Konsekvenserna av avbrutna
transporter skulle vara omfattande och
störa stora delar av den samhällsviktiga
verksamheten på Gotland.
Ur perspektivet folkrätt och kulturarv
är det problematiskt att bara ha en fungerande hamn för färjetrafiken eftersom
den kan behövas utnyttjas av försvarsmakten. I ett krisläge skulle militära
förband i hamnen göra hamnen till ett
militärt mål. En alternativ hamn för färjetrafiken är därför en viktig åtgärd i beredskapsplaneringen för både kris och krig.

De två hamnarna i rapporten, Kappelshamn och Slite hamn, är båda
möjliga reservhamnar, men i behov
av upprustning för att klara dagens
färjor. En fördel med Kappelshamn
är att det geografiska läget minskar
överfartstiden.
Utifrån utredningsarbetet som
presenteras i denna rapport framgår
det att Gotland är i stort behov av
en reservhamn. Av flertalet slutsatser i det föregående och de geografiska skälen förordar Länsstyrelsen
i Gotlands län att i första hand
utreda Kappelshamn som reservhamn.
Beslutet har fattats av landshövding Anders Flanking med
kris- och beredskapsansvarig
Amy Rankin som föredragande
BERRA SANDSTRÖM

Bastulyrik
7 december
Vi behöver inga slott och hov
Vi som sjunger förnöjsamhetens lov
Enkla små ting gör oss glada
som att basta, snick-snacka och i havet
bada

21 december
God Jul
att vinterbada är kul
skönt med ett dopp innan helgen faller in
nu är jag både pigg, ren och fin.

11 januari

Pingis i Folkets Hus på torsdagar
KM i bordtennis gav inspiration till mer pingis i Folkets Hus.
Så nu samlas unga och gamla till lite pingisspel på torsdagar
kl 18. Alla är välkomna att delta – unga och gamla, amatörer
och proffs, kvinnor och män. Racketar finns att låna.

På måndag är det Tjugondag Knut
så ännu får ni hålla ut
innan julen är slut
Så njut av denna helg ännu i solens sken
innan januari intar hagar, stock och sten
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Folkets Hus
Rapport från Folkets Hus årsmöte
Så har vi avverkat ytterligare ett årsmöte
för Folkets Hus. Tiden rusar.
24 stycken kom på mötet i år som då
dessutom fick smaka på en brunch som
Karin Johansson stod som ansvarig mattant för. Ett stort tack till Karin och er
alla som hjälpte till. Ica Maxi sponsrade
med ett gäng fina priser som lottades ut,
många glada miner och applåder till vinnarna.
Förutom dom sedvanliga mötesförhandlingarna så kom det förslag på att
förlägga Växelvägens årliga kräftskiva i
parken och ha någon form att musikaliskt jippo på dansbanan. Den 7 augusti
lades fram som förslag, mer info kommer. Finns även lite andra planer med
både auktioner, fester och några idéer

som ännu ska säljas på innan vi nämner
något. Jag lovar att info kommer.
Vi diskuterade värmeanläggningen
som planeras att bytas ut, en värme-kommitté kommer att plockas ihop.
Vi har för närvarande 81 st medlemmar
och det skulle vara så kul om vi kunde bli
fler. Att vara medlem är då förutom din
hjälp ekonomiskt, en möjlighet för dig att
få hyra lokalen till rabatterat pris samt få
vara med på våra pubkvällar då medlemskap är ett måste.
Det blev lite förändringar styrelsen i
år. Annika Höök blev invald och Stefan
Lundgren avgick. Förutom Annika så
består den av Uffe Lindahl, Mary Andersson, Kjell och Ulla Carlén, Karin Johansson, Lennart Carlén och Isa Evert. Ett

tappert gäng som ska göra allt hålla vår
fina lokal levande. Det kommer som vanligt att bli ett par arbetsdagar under året.
Vi är så glada för dessa arbetsinsatser
som ni brukar bistå med. Kul och trevligt
har vi och mätta brukar vi bli.
ULF LINDAHL

Möt våren i Kappelshamn

Allt mellan himmel och jord – lördagen den 28 mars kl 10.00-17.00
Jag har länge tänkt att det skulle vara
kul att anordna något i vårt fina Folkets
Hus, så kom idén om att det skulle finnas
något för alla.
Årstiden skulle inte vara sommar,
eftersom det redan är så mycket då och
nu på vintern behöver vi aktiviteter kanske än mer.
Många tänker nog att det endast handlar om hälsa och det gör det också, men
definitionen av hälsa kan vara olika för
olika personer. Det kommer att finnas
sopplunch med bröd, fika och kaka att
köpa.
Du kan hitta en fin present, ta en
prova-på-behandling, köpa bröd och
praliner, loppis, kanske känner du för att
ta en kurs i självkännedom, utomhus kan
du titta på fordon.

Det finns alltså något att göra för alla!
» Hembaket – bröd och praliner
» Qvieboden – bland annat vackert
smide
» Hantverk – i betong, stickat, virkat
» Herbalife – produkter av örter- provsmakning
» Anettes Fotvård i Slite
» Sofia Karlsson, Sjukgymnastik och
Friskvård i Slite
» Forever Living – Aloe Vera Produkter
» Lill Spa Hudvård Maria Åkerberg och
Jane Liljegrens egna produkter
» Lorentina – Konstnär
» Anna i Trädgården – Anna Andersson
» Anette Björsund – Prova på: Reiki,
Tarot, Chakrabalansering, Försäljning

» Annica Sandgren – Prova på: Rosenmetoden, Huvudmassage, Fotmassage
» Lo Kihlberg och Veronica Malmqvist –
Prova på: Ansikts-Zonterapi
» Hela Dej Gotland – ACT, att växa som
människa
» Maria, Katta, Dotta – Loppis
» Hantverk i skinn
» Lindahls Skog och Trädgård
» Kroppitopp, Yoga och Yogaresor –
Lotta Paulsson Axén
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Lotta Paulsson Axén och Folkets Hus styrelse. Har du frågor – skicka sms till Lotta
070-277 36 87

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!
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Kjell Carlén, Kappelshamn
Jag vill hjälpa till att hålla liv i bygden.
Själv är jag inte aktiv i någon idrott, men
det är bra för dom som håller igång.

Agneta Enderberg Kappelshamn
Jag tycker att det känns bra att stödja
klubben, det är ju fantastiskt att ha en så
aktiv klubb på en så liten ort. 2. Är inte
så delaktig när det gäller att delta i olika
aktiviteter. Det mesta händer på sommaren och då är jag som mest upptagen
med min egen verksamhet – så det finns
inte så mycket av varken tid eller ork!
Men jag är glad att klubben finns!

Elsa och Alma Duberg, Stockholm och Kappelshamn
Kappelshamn är som vårt andra hem på
sommaren och vi är med i KIK hela familjen. Det är kul att läsa i KIKaren vad som
händer och vad som är på gång. Ibland
har vi varit med på boule-turnering, triathlon och boll-kul. Vi längtar till sommaren!

Sam Al Mubareki, Visby
Jag är medlem i KIK för att jag trivs och
alltid har roligt – det betyder mycket för
mig. Jag har varit med i olika föreningar
men Kappelshamn är bäst på att hjälpa
ensamkommande och integration.

Bli
föreningsfadder!

Medlemsavgiften 2020
Årsavgiften är 150 kr per v
 uxen, 50 kr
per ungdom (max 18 år) eller 250 kr per
hushåll, betalas in till bankgiro 54410337 (ange namn och personnummer).

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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Årsmötet
Ny kassör efter 16 år!
Klubbens som vanligt trivsamma och
välbesökta årsmöte innehöll en del
nyheter. Henrik Sedman avgick som
kassör – en post han haft sedan 2004.
Nyvald i styrelsen som tänkt kassör blev
den inte helt okända Maria Littorin. Hon
har sedan många år varit aktiv i Folkets
Hus – bland annat som valberedare –
och är en av de flitigaste bastubadarna.
Hon och maken Anders driver Norrvange
Stugby och deras uthyrningsverksamhet
expanderar med fler hus vid Snäckersvägen.
Henrik efterlämnar sig en god ekonomi. 2019 halverades omsättningen
till 337 tkr, eftersom vi haft en anställd
endast under en månad och inget fotbollslag i utomhusserien.
Arrangemangen har genomförts på ett
bra sätt med den lyckade vildsvinsgrillningen i augusti som ett extra utropstecken. På fotbollsfronten har det skett
en glädjande comeback med lag i inomhusserien. Invigningen av utegymmet,
ommålningen av klubbstugorna och en
lyckad nysådd av den torrsommarskadade fotbollsplanen är andra saker som
är värda att uppmärksammas.
Medlemsavgifterna från och med 2021
fastställdes till 400 kr för familj, 200 kr
för vuxen och 100 kr för ungdomar 7-18
år. Styrelsen förvarnade om prisjustering
på bastuavgifterna från 1 april. Det kan
du läsa mer om på sidan 3.

KIK:s nya kassör heter Maria Littorin. Henrik Sedman avtackades efter 16 år.

Ur verksamhetsplanen
för 2020 kan följande noteras:

» Vi hoppas också kunna investera i en
diskmaskin.

» Datum för sommarens klubbmästerskap är den 11 juli för varpan och den
25 juli för boulen. KÅT arrangeras 24
juli.
» För att underlätta det ideella arbetet med gräsklippning och samtidigt
tänka på miljö och hållbarhet kommer
klubben att köpa in robotgräsklippare
till fotbollsplanen.
» Preliminärt kommer en nollbudget att
antas där såväl intäkter som utgifter
kommer att ligga runt 450-500 tkr.
» Läktarna ska ses över och det kan
innebära att träet måste bytas ut.

Förutom nämnda skifte på kassörsposten var det idel omval i styrelsen – alltså
omval på ordförande Berra Sandström,
sekreteraren Anders Littorin och ledamoten Magnus Sjögren liksom de tre suppleanterna Isa Ewert, Thomas Lindberg
och Camilla Stuxberg. Även revisorerna
Ingemar Andersson och Siv Larsson
valdes om liksom valberedningen med
Roland Pettersson (sammankallande),
Lotta Paulsson Axén och Lennart Carlén.
Avslutningsvis bjöds det på antipasto
med dryck. Och som brukligt gick några

hem vid niotiden, medan andra stannade
till midnatt.
I det traditionella medlems- och närvarolotterierna delades åtta priser ut. Första
pris – ett presentkort på hotellövernattning – gick till Staffan Wernberg. Emma
Ekström drog nästa vinst – presentkort
värt 500 kronor på ICA Maxi och så vann
Isa Evert ett presentkort värt 150. I närvarolotteriet vann Mats Carlén ett annat
ICA Maxi-presentkort värt 150 kr.
Även i år har rekordmånga betalat
medlemsavgift för kommande år 2020
redan innan årsmötet – 65 stycken. Tack
för det!
BERRA SANDSTRÖM

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

