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Klubben gör att jag träffar många i byn på olika evenemang som jag aldrig  
annars skulle träffa vilket är viktigt i en by som Underbara Kappelshamn. /Petter Höök
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Berras sida
Hej!

Efter den rekordvarma och nederbörds-
rika inledningen på året har vädret varit 
torrt och blåsigt under april och maj, inte 
alls onormalt. Men istället har ett minst 
sagt onormalt tillstånd inte bara på ön 
utan i hela världen kommit med corona-
pandemin. Den har väl på ett eller annat 
sätt påverkat oss alla och det lär den väl 
göra åtminstone fram till hösten.

Personligen tycker jag att det är skönt 
att slumpen gjort så att jag fötts i detta 
land. Där har vi beslutfattare på olika 
nivåer som är sansade i sina ageran-
den. Vi har inte panikstängt saker som 
småskolor och restauranger utan rekom-
menderar folk att vara begränsade och 
försiktiga i sina kontakter. Det är ju fak-
tiskt så att det inte går att förhindra en 
smittspridning, däremot är det livsviktigt 
att få en så utdragen smittspridning som 
möjligt, så att sjukvården hinner med.

När detta skrivs i mitten av maj ver-
kar denna svenska måttlighetsmodell 
ha fungerat bra – naturligtvis inte utan 
problem och påfrestning för coronadrab-
bade, anhöriga, löntagare och näringsid-
kare. Men jag tror inte många länder kla-
rat av denna världsomfattande pandemi 
bättre än Sverige. Speciellt tufft har man 
haft det och fortfarande har det i länder 
som gått ut med drastiska beslut som 
man sen fått ta tillbaka.

Vi har till skillnad från en del andra 
haft byabastun öppen. Inte helt oväntat 
är det färre besökare och då blir det ju 
automatiskt mindre närkontakt. Känner 
man sig helt frisk är smittspridning i 
75-80 graders värme obefintlig.

Konstig svenglish
Så här i coronatider är det lätt att halka in 
på något att reta sig på. Som till exempel 

kulturprofiler i media som helt plötsligt 
börjar uttala förkortningar på engelska 
som internetmediajätten HBO som utta-
las eichbeou. Varför? Samma personer 
säger ju inte juesei om USA eller dable-
jueichou om WHO (Världshälsorganisa-
tionen). Antingen översätter vi förkort-
ningar jämt eller aldrig. Det blir lite fånigt 
att göra olika, eller håller ni inte med 
mig? Dessutom bör vi väl värna om vår 
egen ”svenska dialekt” genom att säga 
håbeo … 

Innehållet
Fotbollssäsongen har hittills varit 
inställd avseende matcher och andra 
saker ligger lågt som öppethållandet och 
aktiviteter vid byns matställen och uthyr-
ningsverksamheter. Då gäller det att fylla 
klubbtidningen med annat. Så denna 
gång kan du få en inblick i Slite Stenhug-
geri och deras kalkstensbrytning i Mar-
morbrottet samt en uppföljning av tio år 
gamla intervjuer med bröderna Petters-
sons fiskeriverksamhet och Stenströms 
Marknadsföring & Info samt lite nostalgi 
i 100-klubben. 

Dessutom berättar klubbens största 
sponsorer och flera av byns näringsid-
kare om coronans påverkan av deras 
verksamhet. Gotland är ju tyvärr det 
område i Sverige som befaras bli hårdast 

drabbat ekonomiskt av en nästan obe-
fintlig turism.

Info på hemsidan och FB
Klubben avvaktar och följer förstås våra 
myndigheters och vår regerings beslut 
om hur vi ska förhålla oss till samman-
komster och annat. Eftersom förhåll-
ningsorder och riktlinjer förändras hela 
tiden är det svårt att i dagsläget veta hur 
mycket och på vilket sätt våra sommarak-
tiviteter drabbas.

Som alltid får du uppdaterad info om 
våra sommaraktiviteter via Facebook och 
hemsidan. Det är i dagsläget många av 
de traditionella planerade evenemangen 
som vi misstänker kanske inte går att 
genomföra – åtminstone inte på samma 
sätt som tidigare. Och på klubbens sty-
relsemöten som du ser på bilden håller 
vi avstånd.

Vi får ändå hoppas på en bra sommar 
och att det mesta kan bli normalt någon 
gång under det andra halvåret.

Vill också passa och tacka alla ide-
ella krafter som jobbar med klubben – 
alltifrån styrelseledamöter, bastuvärdar, 
arbetsdagsdeltagare, idrottsledare och 
andra som grusar parkeringen och snyg-
gar till vid badbryggan.

BERRA SANDSTRÖM
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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 vux-
na 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.

Fotboll & Bastun

Under våren har Fotbollförbundet coro-
naändrat matchprogrammet vid två till-
fällen och nu i slutet av maj är planerna 
för seriestart i div 6 i augusti och det 
blir endast en enkelserie. Totalt spelar 
KIK fyra hemma- och fyra bortamatcher 
enligt följande: 

Lördag 8 augusti kl 11.00 mot Visby 
AIK på Traume IP, tisdag 11 augusti kl 
19.00 Väskinde AIS på Björkome IP, tis-
dag 18 augusti kl 19.00 Klintehamns IK 
på Snäckersvallen, tisdag 1 september 
kl 19.00 Visby BoIS på Säve Konstgräs, 
lördag 5 september kl 11.00 Fårösund/
Lärbro på Snäckersvallen, lördag 12 sep-
tember kl 11.00 Dalhems IF på Dalhem IP, 
lördag 19 september kl 11.00 Levide IF på 
Snäckersvallen och lördag 3 oktober kl 
11.00 mot IFK Visby på Snäckersvallen.

BERRA SANDSTRÖM

Seriespelet startar först i augusti
Tränare Walid om fotbollsläget

Denna vår har haft en ovanlig försäsong. 
Ovissheten om och isåfall när seriespelet 
ska komma igång, har gjort att vi legat 
lite lågt periodvis med träningstillfällen. 
Vi tränade inomhus med mycket god 
uppslutning – 20-30 närvarande. Utom-
husträningarna därefter har inte haft 
samma antal deltagare, men nu från i 
mitten av maj har vi kommit igång hyfsat 
bra. Vi har bra tider – torsdagar och sön-
dagar 18.00-19.30 – på P 18:s klart god-
kända C-plan med naturgräs.

Nu gäller att motivera killarna för trä-
ning, trots att det dröjer länge innan serie-
starten blir av. Vi har många talangfulla 
killar så jag ser framemot comebacken 
för A-laget i div 6. I år har jag också god 
hjälp av mina assisterande tränare Sam 
Al-Mubareki och Mahmoud Hijab.

WALID SALAH

Till skillnad från en del andra bastuan-
läggningar på ön så har KIK-styrelsen 
inte tagit något beslut om att stänga vår 
fina byabastu. Alla som känner sig trygga 
och friska har fortsatt kunnat komma till 
lördagsbastun för en bra gemenskap. 
Men bastun har förstås haft rätt förvän-
tat färre besökare under coronaperioden. 
Vi har ändå kunnat ha den öppen efter-
som det så gott som aldrig är fler än tio 
som bastar samtidigt. Några i riskgrup-

perna har valt att ligga lågt med badan-
det, medan andra har fortsatt som van-
ligt. Det är en klart större coronanedgång 
för tjejerna, vilket Kajsa Johanssons lilla 
dikt den 28 mars väl illustrerar. Från och 
med mars och fram till i mitten av maj 
har besöksfrekvensen sammantaget gått 
ner mer än 30 procent – minus 15 för 
herrarna och inte mindre än 65 procent 
minus för damerna.

BERRA SANDSTRÖM

Bastulyrik

Ont om damer i bastun idag,
Den enda som kom vara bara jag
som enligt Tegnell borde sitta bak’ lås,
och inte med andra försöka umgås.
Men ingen annan har kommit än
så jag har en egen, varm karantän!

Även bastun har en coronaeffekt

Hakeem, Hamse och Mahad är säkert 
sugna på att spela matcher igen!
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100-klubben

Vägume-bördige Dan Herlitz blir den sex-
tonde i raden att intervjuas i 100-klubben 
sedan KIKaren började med detta inslag 
i november 2009. Han debuterade som 
nybliven 21-åring 1976 som mittback när 
KIK vann premiärmatchen det året över 
Bro SK med hela 10–0 på klubbens dåva-
rande hemmaarena Hellvi IP. Danne spe-
lade sin sista A-lagsmatch elva år senare 
som högermittfältare mot IFK Visby 
borta på Västerhejde IP i en förlust, 1–3. 
17 är annars ett gångbart tal i statistiken 
för vårt intervjuoffer. Han har gjort 17 mål 
och medverkat i 17 veteranmatcher. Han 
har även svarat för 17 mål på 27 B-lags-
matcher 1982–94. Han har också varit 
aktiv för klubben i bandy, varit lagledare 
för damlaget under några år runt 1980 
samt spelande tränare för herrlaget 1982.

Hur kom det sig att du blev kappelsham-
nare i fotboll? Du hade väl ett förflutet som 
ungdomsspelare i det mer närbelägna 
Lärbro IF om jag minns rätt.

– Jag blev som många andra ”upprag-
gad” av Berra som liksom jag jobbade på 
Penninglotteriet. Jag hade då inte spe-
lat på något år så jag var väl lite sugen 
också.

Vilket är ditt roligaste fotbollsminne från 
tiden i KIK?

– Tänkte säga festerna vi hade, bland 
annat då på Solhem när… fast det är ju 
inget direkt fotbollsminne. Jag tror inte 
att jag har något visst roligaste minne, 
som till exempel att vi vann serien och 
Olle Östergren gjorde 45 av de 90 målen, 
utan det var väl helheten. Kanske ändå 
när Berra blev imponerad när jag dribb-
lade minst 30 sekunder – enligt Berra – i 
straffområdet och till slut lyckades peta 
in bollen i mål på Forsavallen i Lärbro. 
Minns dock inte mot vilket motståndar-
lag det var.

Vad är motsatsen – den största besvikel-
sen?

– Kanske när jag bröt foten under en 
match på just Forsavallen, fast jag får väl 

säga när vi fick ta beslutet att lägga ner 
laget på grund av spelarbrist 1978.

Finns någon annan speciell händelse som 
har etsats sig fast i ditt minne från åren i 
klubben?

– Skulle då i så fall vara den där kvällen 
på Solhem. Skämt åsido, det som först 
kom upp är när vi är några stycken som 
börjar renovera fotbollsplanen i Hellvi. 
Danne Stenströms pappa Stig var med, 
minns jag. Sedan kommer jag ihåg vissa 
matcher några år då vi hade svårt att få 
ihop tillräckligt med spelare. Ibland pas-
serar man någon nerlagd fotbollsplan 
som väcker sådana minnen som exem-
pelvis Burs IP. Vi fick ragga spelare när vi 
skulle spela där och jag fick stå justerad 
i mål på grund av en sträckning i bakre 
lårmuskeln och inte kunde hoppa. Det 
tog en halvlek iallafall innan motstån-
darna kom på det.

Annars är det inget speciellt förutom 
dofterna av fotbollsgräsmatta så här års, 
som ännu kan göra att man saknar att 
spela fotboll.

Om jag minns rätt, så hade far din Edward 
ett åkeri och huset du växte upp i var en 
gammal släktgård med jordbrukstraditio-
ner. Berätta!

– Jo, han kompletterade jordbruket 
med att köpa en liten lastbil till att börja 
med och sedan blev de större efterhand. 
Jordbruket var ju ganska litet med betor 
och lite säd, samt några mjölkkor, tjurar 
och grisar. Det innebar i alla fall att jag 
fick vara med om den klassiska betgall-
ringssolelden i början på varje sommar-
lov. Jag har fått mjölkat kor, slaktat gris 
– där verkligen allt togs om hand – plöjt 
och avverkat i skogen. Sedan har jag 
varit med på lastbilen och kört ut varor 
för Lantmännen, som Granngården hette 
på den tiden. Minns att vi var bland 
annat på Fårö och levererade till Ingmar 
Bergman, samt att vi körde mjölkspann 
till mejeriet i Tingstäde som lades ner 
1984. Det var även snöröjning på vintern 
i Fårösund och Fleringe. Det känns nu 
som en helt annan tid, men att det varit 

Danne har spelat 136 
A-lagsmatcher för KIK
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Danne var även under flera år lagledare för KIK:s damlag i korpen. Här en bild från 1980 där han står i bakre raden längst ut till vän-
ster. Från vänster stående bredvid Danne: Ingela Engström, Ylva Pettersson, Christina Karlsson, Inger Hultgren, Gunilla Hultgren, 
Lena Karlsson och den andre lagledaren Gunnar Carlén. Knästående från vänster: Agnetha Lindelund, Maud Hillblom, Jeanne Gyn-
ning och Gun Langland. Längst fram ligger målvakten Lisa Karlsson. 

nyttigt att ha varit med om. Jag tror att 
den erfarenheten kan man ha nytta utav 
om det skulle bli en riktig kris, vilket inte 
känns helt overkligt i dessa Corona-tider 
och den klimatförsämring som pågår. 
Min 85-åriga mamma Anna-Greta bor 
faktiskt kvar ännu i Vägume, tyvärr är 
hon änka numera.

Du har under denna Corona-vår gått i 
pension från Svenska Spel efter mer än 40 
års arbete på det som fram till 1997 hette 
Penninglotteriet. Du har jobbat den mesta 
tiden med inköpsfrågor. Hur har arbetet 
förändrats under den långa tidsperioden?

– Den stora förändringen är väl dato-
rerna. Vi hade en jättestor dator till drag-
ning av penninglotterna och nu sitter 
man och jobbar hemifrån med små lap-
tops med jättemycket mer kapacitet. Den 
stora förändringen för min egen del är 
när Svenska Spel blev tvingade att upp-
handla enligt Lagen om Offentlig Upp-
handling såsom statligt bolag. Innan 
kunde vi köpa ganska fritt som vilket 
privat bolag som helst. Under LOU blev 
det mera uppstyrt. Personligen tycker 
jag faktiskt att fördelarna överväger då 

Inköp fick mer kontroll och befogenhet 
som gjorde att bolaget sparade pengar. 
Utmaningen var att vara kreativ så att vi 
samtidigt fick bästa kvalitet.

Dina två barn förde väl idrottstraditionen 
vidare – Oscar var lovande målvakt i Gute 
och din dotter Cecilia tävlade lite i häst-
dressyr. Numera bor dom väl på Fastlan-
det. Något att tillägga?

– Jo, det är kul att man kunde påverka 
dem att hålla på med idrott med alla sina 
fördelar. Oscar som är polis i Helsing-
borg spelar nu bara på låg nivå men har 
deltagit i Polis-SM där det gått bra (silver 
som bäst). Cecilia håller på med Cross-
fit tillsammans med sin man i Sundby-
berg. Själv kör jag enduro, bland annat 
GGN sedan 2004 och kastar stenvarpa i 
Väskinde AIS.

Något annat du vill berätta för våra 
läsare?

– Jag stöttar klubben genom mitt spe-
lande hos Svenska Spel, så jag har inte 
helt släppt Kappelshamn IK.

BERRA SANDSTRÖM
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FöretagsKIKaren

Det är lika kul att fiska fortfarande. Fast 
det har blivit fler gråa strån på skallen.

Med denna båt så har vi alltid en 
anställd och de har varit lite olika perso-
ner till och från.

Vi fiskar åtta, nio månader om året. 
Det är bara strömning och skarpsill som 
vi fiskar runt Gotland med någon mindre 
avstickare ibland söder ner. 

Om det inte händer något med hälsan 
fiskar vi nog tills vi blir pensionärer för 
det är ett väldigt stimulerande arbete. 
Man vet inte hur veckan blir när man 
börjar på måndagen.

Vi ligger med båten i Ronehamn större 
delen av året, då det är där vi lossar all 
fisk till en frysanläggning.

Vi försöker att ha båten hemma i Kap-
pelshamn från midsommar och fram till 
september.

Det som är lite tråkigt är att vi som fis-
kar blir färre och äldre. Mina söner Sebbe 
och Oskar har provat att fiska – det har 
fungerat bra, men nu ska de läsa något 
inom datavärlden först – så vi får se vad 
de gör om några år.

KIKaren fortsätter med uppföljning av tidigare intervjuer med företagare på 
byn. Några var med för rätt längesen medan andra berättat om sin verksamhet 
under senare år. På denna sida berättar Roland och Bertil Pettersson om sitt 
fiskeri, en uppföljning av Gurra Grundemarks intervju i augusti för tretton år 
sedan. På nästa sida är det Roine Andersson och Åsa Stenström som följer upp 
vad som skrev i februarinumret för tio år sedan.

Hur är läget idag?

Vi har bytt båt till en större – Gotlands största

Vestland anländer till Kappelshamn

Bertil i styrhytten

Rolle i arbeteStorfångstIbland är det vackert
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FöretagsKIKaren

Hur har er verksamhet förändrats sedan 
KIKaren intervjuade?

– Man tror inte det händer så mycket 
när man går i det vardagliga lunket. Men 
när vi läser om oss i en 10 år gammal 
KIKaren inser vi hur mycket som verkli-
gen har hänt.

Vi har inget kontor i stan utan jobbar 
hemifrån, hos våra samarbetspartners 
eller hos kunden. Det händer också att 
vi hyr tillfälliga arbetsplatser i stan. En 
förutsättning för detta arbetssätt är det 
så kallade molnet vilket kort innebär att 
våra verktyg och arbetsmaterial är till-
gängligt överallt och hela tiden.

Avtalet med kommunen är förstås 
borta sedan länge vilket tvingat fram nya 
arbetssätt och lösningar. 

Vi har utvecklat vår kundbas till att också 
vara underleverantör till ”stora reklamby-
rån i stan” och en contentbyrå i Stock-
holm, under en period jobbade vi också 
med en reklambyrå i Västerås. Gotlands 
största reklambyrå Kusinerna, numera 
Outhouse Graviz & Kusinerna, har gett 
oss möjlighet att jobba med lite större 
företag såsom Geab, Region Gotland och 
Rederi AB Gotland. Lovstrom Content i 
Stockholm ger uppdrag att skriva artik-
lar om teknik på engelska för företaget 
Caldaro på Kungsholmen. De uppdra-
gen utför Åsa tillsammans med Malcolm 
Manness som håller till i Portland, Ore-
gon, USA.

Några av våra egna kunder som vi jobbar 
med fortlöpande är Nybergs Entrepre-
nad, Byggnadshyttan Bygg & Kalk, Haj-
des, GotlandsResor och Visby Gystavs-
vik, Tjauls gård, Destination Gotland, 
Primula, Bo vid havet med flera.

Vi har också fler kunder på fastlandet, 
bland annat operasångaren och regn-
bågsaktivisten Rickard Söderberg och 
hans Kammaropera Syd i Ystad som är 
en fjäder i hatten vi är så stolta över. Ett 
annat företag vi är stolta att få jobba med 
är trafikforskarna på Trivector i Lund 
som har flera spännande projekt, bland 
annat Ec2b; en tjänst som underlättar 
användande av olika transporttjänster 
och TravelVu; en app som mäter våra 
resvanor och som har använts i ett pro-
jekt för kollektivtrafiken här på Gotland.

Något som påverkat oss och som vi gillar 
att skryta med är att vi 2018 blev bjudna 
på lunch inne på Apples högkvarter i 
Silicon Valley, Cupertino Kalifornien. En 
härlig resa och en fantastisk upplevelse 
på legendariska Infinite Loop 1 där allt 
startade med Macintosh-datorn 1984, 
samt besökscentret vid nya hissnade 
runda gigantiska arbetsplatsen Apple 
Park. Besöket på datormuséet i San José 
var också häftigt.

2016 när Bungemuseet AB startades för 
att sköta driften av det fina friluftsmuseet 
blev Åsa ombedd att ta plats i styrelsen 
med uppgift att tillföra marknadstän-
kande och vara en representant utanför 
museivärlden, då övriga ledamöter kom-
mer från Kulturhistoriska föreningen i 
Bunge och Gotlands Museum.

Hur ser planerna ut för de närmaste åren?
– Jag tror faktiskt du kan intervjua oss 

om 10 år igen och vi är ännu igång med 
verksamheten, även om det då är dags 
att trappa ner.

Corona-situationen får nog fler att inse 
fördelarna med att jobba på distans och 
att verkligen ta vissa möten via Skype, 
Facetime eller Microsoft Teams. Det gör 
att vi troligen kommer att kunna minska 
antalet möten vi måste åka på.

Vi fortbildar oss kontinuerligt inom 
sociala medier, digitala tjänster på inter-
net, intranät, webb- och printdesign och 
kriskommunikation. Det är viktigt för oss 
att förbli relevanta för våra kunder.

Vi kommer troligen att jobba mindre 
och resa mer. Redan nu jobbar vi lite 
färre antal timmar än för tio år sedan.

ROINE & ÅSA, STENSTROMINFO

Vi jobbar i Kappelshamn och i molnet

Kundmöte, Åsa och Rickard Söderberg

Besök på Apple i Silicon Valley

Åsa på Bungemuseet

Kundmöte, Roine och Gunilla Söderlund

Mingel på reklambyrån Kusinerna i Visby

Åsa in action på Almedalsveckan
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Corona-effekten

Eftersom det är befogat mycket fokus på den samhällpåverkande coronapandemin, ställer 
KIKaren en fråga till våra större sponsorer och lokala näringsidkare inom mat- och uthyr-
ningsbranscherna. Frågan lyder: Hur har coronan påverkat er verksamhet så här långt 
och hur ser prognosen ut för resten av 2020 nu någon vecka in i maj? 

Coronan påverkar allt på olika sätt

stöttepelare för den lokala 
ekonomin nu när botten gått 
ur besöksnäringen.

En följd av coronakrisen 
är att vår roll som samhälls-
viktig leverantör av livsnöd-
vändiga kalkstensprodukter 
har tydliggjorts – till exempel 
med kalk till vattenrening och 
foder.

Se vidare nordkalk.se

Vi kommer inte att få några 
turister från utlandet. Många 
länder är fortfarande stängda.

Vi anar att Löfvén kommer 
att fortsätt avråda från resor, 
även inrikes.

Vi har naturligtvis öppet 
som vanligt och alla är väl-
komna.  Vi får göra allt för 
att ”övervintra” till nästkom-
mande säsong.

Paul Dino Larsson,  
ICA Maxi

Initialt med bekräftade coro-
nafall på Gotland blev det 
en tydlig bunkring som 
sedan har mattats av. Men i 
och med påsken och den tid 
där vi normalt har en försä-
song med gäster – inte minst 
från Stockholm – så blir den 
avsaknaden tydlig för alla 
näringsidkare på vår ö. Vi får 
rikta in och förbereda oss för 
en annorlunda sommar där 
jag hoppas och jag tror att 
även våra fantastiska före-
tag här i Kappelshamn får en 
säsong att räkna med! Det är 
så fantastiskt med utbudet 
av stugby, restaurang, våfflor 
och camping.

Ola Thuresson, Nordkalk 
Så här långt så har vi inte 
påverkats negativt. Vi har vid-
tagit försiktighetsmått som 
att separera personal och att 
undvika fysiska möten.

Vi har haft ett positivt första 
kvartal med hög försäljning. 
Det är viktigt att industrin 
kan fortsatta fungera som en 

Marc Lindahl, KPAB 
Den produkt som vi produce-
rar klassas som samhällsvik-
tig och vi har inte haft någon 
nedgång i produktionen utan 
ligger betryggande över bud-
get. Vi ser ingen minskning 
av planerade leveranser utan 
hoppas på en stabil sommar/
höst.

Som alla andra företag har 
vi vidtagit en mängd åtgär-
der för att förebygga och följa 
upp läget med anledning av 
COVID-19. Personalen är en 
av våra viktigaste resurser 
och väldig kritisk för en liten 
verksamhet som ska fungera 
dygnet runt/året runt.

Våra tankar går till de 
anställda inom Region Got-
land som utför ett beund-
ransvärt arbete, utan er är det 
tveksamt om vi skulle kunna 
hålla igång vår verksamhet.

Jenny Wallin Sander,  
Cementa

Vi på Cementa har under 
våren lagt all vår kraft för att 
fortsätta leverera miljöanpas-
sad cement till Sveriges sam-
hällsbyggande. Vi har full pro-
duktion under förutsättning 
att det inte bidrar till smitt-
spridning eller sjukdom hos 
våra medarbetare, och har 
liksom andra tidigt följt kon-
cernens och myndigheternas 
riktlinjer. Hälsa och säkerhet 
är som alltid viktigast för oss.

Vi vill tacka Kappelshamns 
IK  för vårt goda samarbete 
och ert engagemang för idrot-
ten som är så viktig i denna 
svåra och märkliga tid.

Hasse Hågestam,  
Kappelshamns Veranda

Utan att travestera vidare över 
denna underliga tid har vi en 
tanke om att väldigt många 
som i vanliga fall semestrar 
utomlands väljer att göra det 
i Sverige och naturligtvis Got-
land istället. Vi som sett fram 
emot att få visa både nya akti-
viteter och ett nytt koncept 
hos Kappelshamns Veranda – 
som vi bytt om krogens namn 
till istället för Kappels hamns 
Trädgård – är naturligtvis 
ledsna över hur Corona påver-
kat vår satsning, men vi hop-
pas kunna öppna runt mid-
sommar.

Vi har även valt att vänta 
lite med en del bitar såsom 
vårt nya utekök, och lite 
annat. Vi tycker att vår nya 
inredning passar bra med 
både vårt matutbud och 
underbara Kappelshamn. Vi 
har nya boulebanor och till 

Ingabritt Adriansson  
& Peter Ranke,  

Kappelshamns Camping
Vi har fått ett antal avbok-
ningar från tyska husbilar 
och husvagnar. Samt en 
avbokning av en långliggare 
för april och maj. Vi försöker 
lyssna av vad som händer i 
branschen och det finns en 
positivitet, men i den andra 
ändan en försiktig realism. 
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Corona-effekten

öppningen även tre stycken 
Lawn Bowl banor. Om du 
vill veta lite mer om detta 
så gå gärna in och titta på 
YouTube. Lite osäkert på hur 
länge vi kommer ha öppet, 
men iallafall fram till första 
veckan i augusti. Vet inte om 
vi kommer ha öppet för all-
mänheten men vi kommer att 
”livestreama” en kväll i maj 
alternativt i början på juni då 
några duktiga DJ:s kommer 
att spela. Ifall vi har möjlig-
het vill vi bjuda in er som är 
boende i Kappelshamn. Vi får 
se vad som är möjligt med till-
stånd med mera. Längtar till 
Kappelshamn och sommaren.

kommer så vi hoppas att alla 
är med och bidrar på ett eller 
annat sätt!

Eventuellt att vi skär ned 
lite på menyn tills vi får grepp 
om situationen och även 
öppettider kan komma att jus-
teras.

Corona påverkar mycket. 
Hela försäsongen är borta. 
Inte en gäst i april, maj och 
före 15 juni och om resterande 
i juni bokar av blir det kris. 
Tyvärr måste vi förbereda oss 
på det.

Vi har en del avbokningar i 
juli och augusti. Ingen bokar 
heller in sig nu, det är halv-
fullt i juli och fram till 5 aug, 
därefter inte mycket – en stor 
bokning i augusti försvann 
helt och ett bröllop ställdes in. 
Läget är allvarligt, men vi har 
hållit på i 32 år och har inga 
anställda eller stora skulder.

Vi planerar avveckling – så 
i dessa tider säljer vi gärna ett 
par stugor ”på rot”.

Sist men inte minst är jag 
gift med en rörmokare och de 
tjänar ”snuskigt med pengar”, 
enligt Tjorven på Saltkråkan.

men vore ju ändå det bästa, 
såklart.

Vad gäller sommaren har 
vi inte sett speciellt många 
avbokningar ännu, men vi 
tror att man avvaktar lite 
och ser hur det utvecklar 
sig. Det är ganska lugnt på 
bokningsfronten just nu, om 
man säger så. Vi får väl helt 
enkelt avvakta och se och 
hoppas på att gotlänningarna 
vill semestra på hemmaplan 
ett tag framöver, så det kom-
mer in lite intäkter i år och 
täcker något av de fasta kost-
naderna. Vi får fokuserar på 
2021 att det blir mer uppbokat 
då istället.

Hur hösten kommer att bli 
är en omöjlighet att ens gissa 
sig till! Vi hoppas bara på att 
den här pandemin ger sig och 
att vi kan hyra ut som tidigare 
år, då vi haft över förväntan 
med bokningar år från år.

Magnus Friberg  
och Linda Strömberg, 

Gotlandsvåfflan
Det är klart att Covid-situatio-
nen har satt sina spår och frå-
getecknen är fortsatt många. 
Vad gäller Gotlandsvåfflan så 
tänker vi öppna som plane-
rat den 1 juni om situationen 
och rådande omständigheter 
tillåter. Vi kommer att följa 
de riktlinjer och restriktioner 
som myndigheterna rekom-
menderar och sedan har vi 
utöver det våra egna säker-
hetsrutiner för att säkerställa 
både vår egen och kundens 
säkerhet.

Det kan inte enbart ligga 
hos myndigheter och närings-
idkare att hindra spridningen 
av corona, utan det är ett 
gemensamt ansvar vi alla 
medmänniskor får bidra med. 
Men vi kommer göra vår 
yttersta för att undvika sprid-
ning och ge goda förutsätt-
ningar till det.

Men för att hålla fiket öppet 
är vi beroende av kunder som 

Agneta Enderberg,  
Hembaket

Min verksamhet har påver-
kats en del. Vi har fått avsluta 
yoga-terminen i förtid. Hop-
pas på att vi kan starta upp 
tidigare efter sommaren och 
kompensera deltagarna på så 
sätt. Har även flera städupp-
drag i sommarhus som blivit 
avbokade, och ett antal bröl-
lop och födelsedagskalas har 
ställts in och därmed ingen 
bakning av tårtor som varit 
beställda.

Jag håller öppet från mid-
sommar i den mån det går, 
eventuellt med nerdragna 
öppettider. Svårt att veta om 
man vågar ha anställda att 
ta ansvar för om det fortfa-
rande är hög smittrisk i som-
mar. Men vi har gott om plats 
i trädgården – så det går att 
sprida ut sittplatserna och 
kunderna får vänta utanför 
bageriet på sin tur så de behö-
ver inte ta några risker!

Stefan Lundgren,  
Mavens stugor

Maven har tappat cirka 90 
procent mot föregående år 
för maj–juni, konferenser och 
yogaläger med mera är flyttat 
till hösten.

Vi vet förstås inte om det 
finns möjlighet att vara igång 
i höst men vi hoppas innerli-
gen!

Avbokningar för somma-
ren har startat, just nu vet 
vi ju inte om myndigheter 
kommer be folk att avstå sitt 
resande till ön – en ovisshet 
som känns väldigt jobbig. Det 
blir en tuff tid, vi längtar till 
2021…

BERRA SANDSTRÖM

Pelle & Katarina Skoglind,  
Kappelshamns Fritidsby

Allra viktigast: är att vi håller 
oss friska.

Anders  & Maria Littorin, 
Norrvange Stugor

Vad gäller våra uthyrnings-
stugor har vi så klart märkt 
av coronapandemins påver-
kan. De bokningar vi hade 
inför- och runt påsken blev 
alla avbokade. Då passade vi 
på att göra en hel del mark-
arbeten runt stugorna, bred-
dat parkeringsplatsen och 
en trevlig gång in mot stu-
gorna. Syrenhäckar och träd 
hade vuxit sig både breda och 
höga, de måste hållas efter.

Vi bestämde oss för, när 
läget blev som det blev, att 
dra igång en uppfräschning 
av stugorna för kommande 
säsonger och passar nu på 
att fortsätta med det under 
året. För oss blir det bara lite 
enklare att inte alla stugor 
är uthyrda hela sommaren, 
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Slite Stenhuggeri är ett familjeföretag 
grundat 1907 med många års erfarenhet 
av att bryta och förädla vår kalksten till 
vackra produkter. Företaget är den enda 
producenten av kalkstenen Norrvange, 
Södervange och Kappelshamn som bryts 
i egna täkter på Gotland. Norrvange-
brottet ligger på västra sidan av väg 149 
mellan Staplebacke och Lärbro, där bryts 
Norrvange- och Södervange-kalkstenen. 
I Kappelshamn finns kalkstensbrottet 
längst in på Marmorvägen i den västli-
gaste delen av vårt samhälle. 

Den gotländska kalkstenen har 
använts i och på byggnader i århundran-
den och är ett hållbart och tidlöst mate-
rial i ljusa toner. Kalkstenen – skapad 
för över 100 miljoner år sedan av moder 
natur helt utan tillsatser – förädlas i före-
tagets Slite-fabrik. Stenhuggeriet arbetar 
med golvsten, fasadsten, fönsterbänkar, 
bänkskivor, trappor, trädgårdssten, grav-
vård, köksbänkar, kalksingel med mera. 
Företaget Gotländsk kalksten har utsetts 
till årets sten 2020 av Svenska Stenidu-
striförbundet.

Slite Stenhuggeri utbildar själv sin 
personal för att kunna arbeta med hela 
kedjan från brytning, bearbetning och 

tillverkning. Idag driver Johan Lövgren 
detta gamla familjeföretag tillsammans 
med sin fru Pernilla. Hans far Thomas – 
vd för företaget 1986-2015 är fortfarande 
med på ett hörn som rådgivare.

Du är uppväxt på Slite och till och med 
spelet en hel del fotboll i KIK, där vi minns 
dig som en kreativ, snabb, teknisk anfalls-
spelare med målsinne. 1995 gjorde du 19 
mål på 16 matcher i klubbens juniorlag 
och 1996-2005 spelade du totalt 65 A- och 
B-lagsmatcher och gjorde sammanlagt 39 
mål. Ett bra facit. Men nu vill jag höra om 
din bakgrund – berätta!

– Jag föddes 1977 i Södertälje och flyt-
tade till Gotland när jag var sex måna-
der. Jag är uppväxt och bor än idag i Slite 
tillsammans med min fru Pernilla där jag 
trivs väldigt bra, framför allt med närhe-
ten till havet. 

Pernilla och jag umgicks i samma 
kompisgäng när vi var 14–15 år och blev 
tillsammans när vi var 17 respektive 18 
år. Vi har två döttrar tillsammans som 
är 19 och 22 år gamla. Jag gick treårig 
ekonomisk linje på gymnasiet. Min plan 

Slite Stenhuggeri expanderar 
täkten i Kappelshamn

FöretagsKIKaren
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var aldrig att jobba på stenhuggeriet men 
efter några försök på arbetsförmedlingen 
så fick jag fråga pappa om ett jobb helt 
enkelt. Tänkte inte att det skulle bli så 
länge från början men med tiden har man 
växt in i det och idag skulle jag inte vilja 
göra något annat. Det är ett roligt och 
varierande jobb med allt från mindre jobb 
till riktigt stora projekt. Sedan augusti 
2015 driver jag och Pernilla stenhuggeriet 
och vi är idag femton anställda, det är ett 
härligt gäng och utan dom vore företaget 
ingenting. Idrott har alltid varit en stor 
del av mitt liv, handboll, tennis, ishockey 
men framförallt fotboll och innebandy 
där jag även varit tränare för flick/damlag 
under många år. Idag är den aktiva kar-
riären över då kroppen inte riktigt håller 
längre men jag försöker hålla igång lite 
på egen hand. På fritiden tar jag mer än 
gärna mitt spö och beger mig till kusten 
då fiske är en stor passion för mig.

Ni verkar utöka verksamheten rejält i 
 Kappelshamn – vad är orsaken till det?

– Vi har ansökt och fått ett förlängt 
tillstånd i Kappelshamnstäkten med en 
större volym än tidigare för att kunna 
ha möjlighet att bryta större mängder, 
om efterfrågan kräver det. Men egent-
ligen planerar vi inte för mer brytning i 
detta nu. Vi kommer att vara där cirka två 
månader om året för att bryta det vi behö-
ver precis som tidigare.

Norrvangekalkstenen är den dominerande 
produkten. Hur ser fördelningen mellan 
försäljningen av era tre kalkstensvarian-
ter ut och är det skillnad idag mot tidigare 
och vad ni tror om framtiden?

– Norrvange är absolut den domine-
rande produkten och står för cirka 90 pro-
cent av produktionen som det ser ut just 
nu. Norrvange har alltid varit den sten vi 
säljer mest av men sen vet man inte hur 
framtiden ser ut med trender med mera. 
Kappelshamnstenen är lite mörkare och 
mycket mer fossilrik än Norrvange och 
väldigt unik i sitt slag.
Vilka är era kunder?

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).

FöretagsKIKaren

– Oftast är det entreprenadföretag som 
köper in materialet både till privatkunder 
och större objekt.

Kappelshamnstenen sägs finnas bland 
annat på Stockholms Slott, är det en 
skröna eller sanning?

– Det är mest Gotländsk sandsten på 
slottet men det förekommer även kalk-
sten från Kappelshamn

Vad är utmärkande och särskiljande mel-
lan era tre produkter?

– Norrvange är väldigt ljust i färgen allt 
från nästan grå/vit till varm grå/beige 
beroende på vilken ytbehandling man 
väljer, Södervange har en lite varmare 
rosa/röd ton och Kappelshamnstenen är 
lite mörkare grå/blå med jättemycket fos-
siler. Våra kalkstenssorter har mycket bra 
tekniska egenskaper och lämpar sig bra 
både inomhus och utomhus.

Har ni i dessa tider märkt av någon coro-
naeffekt?

– Inte ordermässigt än så länge. Det 
som varit påtagligt är väl den ökade sjuk-
frånvaron bland personalen.

Något annat du vill tillägga?
– Moqi Trolin är den bästa spelaren jag 

spelat med i Kappelshamn.
BERRA SANDSTRÖM
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Arist/grupp Var med i Melodifesti-
valen 2008 Har släppt åtta album Fick Karamellodiktsti-

pendiet 1988 1990 mötte de Lassie Består av gotländska 
tjejer

Huvudstad Ligger vid flod med 
samma namn

Topp tre i världen med 
flest landminor

Sveriges Ambassad 
invigdes 30 okt 2008

Ersatte 1774 Kandahar 
som huvudstad

Persisktalande invå-
nare i majoritet av fyra 
miljoner invånare

Historiskt datum President George 
Washington installeras

1982 beslutas att 6 juni 
blir nationaldag Vietnamkriget upphör  Adolf Hitler begår 

självmord Karl XVI Gustaf föds

Seriefigur
Efternamnet betyder 
kolja på engelska och 
franska

Bor på slottet 
Moulinsart

Gillar whiskeyn Loch 
Lomond Är tecknad av Hergé Använder uppfinnings-

rika svordomar

Skådespelare Född 29 januari 1945 i 
Detroit

Var förstahandsvalet 
som Indiana Jones

Hade romans med 
Monica i serien Vänner

Medverkade i filmen 
Tre män och en baby

Känd som privat-
deckare med vapen-
namn

Idrott Har anor från 1920-
talet

Dagens version 
skapades 1969 i 
Mexiko

Grundades av Enrique 
Corcuera

Utspelas på yta av 
10x20 meter

Racketsport med 
blandning av tennis 
och squash

Rätt svar
Hur mycket hjälp? Ainbusk Singers, Kabul, Kapten Haddock, Tom Selleck, Padel, 30 april 
1, X eller 2? 1XX, 122 
Röda tråden: Alla har vunnit Let’s dance

1. 11 mars 2020 anländer Guldbron till 
Stockholm. Vad kostar den?
1 200 miljoner kronor
X 300 miljoner kronor
2 500 miljoner kronor
 
2. 18 mars 2020 ställs Eurovision Song 
Contest in. Vart skulle den ha hållits?
1 Portugal
X Nederländerna
2 Österrike

3. 4 april 2020 får Labourpartiet ny 
ledare. Vem?
1 Neil Kinnock
X Keir Stormer
2 Ed Miliband

4. I dessa coronatider inföll internatio-
nella världshälsodagen i april. Vilket 
datum?
1 7 april
X 17 april 
2 27 april

5. Skådespelare som vann Guldbagge 
2020 fyllde 80 år i maj. Vem?
1 Krister Ekman
X Sven Björling
2 Lars Åberg.

6. 9 maj avlider kulturpersonen Kristina 
Lugn. Vilken stol i Svenska Akademin 
hade hon?
1 nr 8
X nr 11
2 nr 14

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Måns Zelmerlöw Jessica Andersson Markoolio Elisa Lindström

Rilles frågesport
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Smått & Gott

Osäkert om sommarens 
inplanerade aktiviteter
Detta coronaår är ju allt preliminärt och 
kan ändras eller ställas in – det beror för-
stås på Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer. Det gäller midsommarfi-
randet, varpa- och boulemästerskapen, 
Triathlon och annat som Bollkul plus 
brännboll- och kubb-aktiviteter. Du får 
information senare på Facebook och 
hemsidan hur det blir. 

Runes låda
När den gamle lagledaren Janne Gus-
tavsson rensade sitt förråd så hittade han 
denna gamla egenhändigt hopsnickrade 
förbandslåda som Rune Franzén gjort 
på 80-talet. Nu står den i ”Kurts (Söder-
bergs) skåp” till höger om handikapp-
toan i klubbstugeentrén. Två nu tyvärr 
avlidna KIK-profiler får symbolisera skåp 
och låda med sina namn. Lådan är fylld 
med plåster, förband och andra tillbehör 
om någon skadar sig. Och du vet väl att 
en av byns hjärtstartare finns innanför 
entrédörren som alltid är öppen.

Ingen promenadorientering i år
Bo Rock meddelar att han på grund av 
coronan inte kommer till byn och arran-
gerar sin trevliga promenadorientering 
under midsommarhelgen. Inte heller 
hans projekt om att ta fram en Kappels-
hamnskarta kommer att kunna genom-
föras. Bosse hälsar att vi satsar på 2021 
istället.

Nordkalk-info
Ola Thuresson meddelar att Nordkalk för 
första gången på många år helt stänger 
huvudproduktion och utlastning i som-
mar under vecka 22, 23 och 29–30 för 
automationsarbeten respektive semester.
Delar av produktionen samt vissa under-
hållsåtgärder kommer att pågå även 
under dessa tider. 

De två kappelshamnsuppväxta Carlén-
bröderna Håkan och Henrik har fått den 
äran att medverka i en musiktävling i 
Sveriges Radio med sin grupp Dekaden-
sen. Här berättar storebror Henrik kort 
om det hela.

Längte hem. Det är länge sen vi spe-
lade musik i Guckas gamla kontor i Hall-
korset, så rutorna skallrade. 

Det är konstigt, det där. Man jobbar ett 
halvt liv på att komma bort från byn, och 
andra halvan på att ta sig tillbaka. Men 
det är väl så, att man blir lite visare med 
åren...

Vi har äran att ha gått till final på P4 
Nästa, jag och lillebror, med en låt vi skri-

vit om Kappelshamn, och om att längte 
hem igen.

Vi hade varit fantastiskt glada om ni 
ville lyssna och rösta. Information om 
låten och länkar bör ni hitta på Radio 
Gotlands hemsida efter 17 maj.  Finalen 
går i radion den 17 juni. 

Man ur huse! – eller ut på webben då... 
Rösta och sprid som ni aldrig gjort förut! 

Kappelshamn är litet, men vi syns och 
hörs. 

Det finns sannolikt ett fel i texten för de 
inbitna kappelshamnsborna. Vi utlyser 
en tävling om detta. Vi kommer att lägga 
upp texten på kappelshamnsidan på 
facebook när låten börjar gå på radion. 

KRAM / HENRIK CARLÉN

Dekadensen tävlar i radio

Frälsarkrans
Nu är det tryggare vid badbryggan när 
Petter Höök har satt upp Trygg-Hansa-
livbojen – en så kallad frälsarkrans.

Pingis
Bordtennisen på torsdagar i Folkets Hus 
tar nu en sommarpaus. Ansvarige Tho-
mas ”Blekinge” Johansson meddelar att 
han gärna återkommer i höst, men hop-
pas då på en liten större uppslutning. Det 
finns gott om plats i dom fina lokalerna.
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Fiskehamnsföreningen & 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!

Rapport från Fiskhamns-
föreningens årsmöte
Söndagen den 10 maj höll Kappelshamns fiskehamnsförening 
sitt 81:a årsmöte. Mötet samordnades med en arbetsdag där 
hamnen iordningställdes inför kommande sjösättningar och 
sommarsäsong. På grund av coronapandemin hölls det hela 
utomhus med gott om frisk havsluft mellan mötesdeltagarna. 

Mötet öppnades av ordförande Roland Pettersson som 
också valdes att leda mötet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
genomfördes. Mötet kunde konstatera att föreningens verksam-
het tuffar på utan några större överraskningar åt något håll. 
Ekonomin är i balans och därför beslutades det att båtavgif-
terna skulle ligga kvar på samma nivå som tidigare. 

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret består av ord-
förande Roland Pettersson med ledamöterna Anders Littorin, 
Bertil Pettersson, Ingvar Hallgren och Jan Lindahl samt supple-
anterna Ulf Lindahl, Hardy Hanqvist och Kåre Carlsson. 

Revisorer är Sivert Persson och Thomas Johansson med 
Hans Birath som revisorssuppleant. 

Valberedningen består av Petter Höök och Lennart Persson. 
Kjell Broberg, Rolf Höök, Hans-Olle Hanqvist, Göran Lan-

nestedt och Bo Lindqvist lämnade sina uppdrag efter många 
års engagerat arbete. 

Föreningens hamnveteraner som samlas varje förmiddag 
året runt i hamnen för lite fika och en pratstund vill här passa 
på att framföra ett stort tack till företaget Nordkalk som så väl-
villigt sponsrat med ved till vår kamin på hamnkontoret. 

Nyligen bortgångne hamnveteranen Ingvar Andersson – 
ägare till den 110-åriga segelbåten Sigsarve – saknas mycket 
vid våra träffar. Ingvar var en sann seglarvän och god kamrat.

Vinden tilltog mer och mer – därför passade det särskilt bra 
med varmt kaffe och grillad korv som det bjöds på efter mötet. 

KÅRE CARLSSON

Folkets Hus informerar

Oroliga tider är det, ovissheten om hur vi ska bete oss i dessa 
coronatider. Alla påverkas vi på ett eller annat sätt. Vi hade trots 
det en städ- och räsfsningsdag då det kom sjutton stycken. som 
ivriga räfsade, på avstånd till varandra så gott det gick i parken 
och gjorde det så fint. Den traditionella korv med bröd lunchen 
ställdes in på grund av smittorisken vid hanteringen och beräk-
ningen på hur många som skulle komma var svår, så vi hade 
egen medtagen fikakorg. 

Vi ställde in valbergselden av samma skäl, eller vi har skjutit 
upp den till nästa år, då den blir dubbelt så stor med dubbelt 
så mycket sång… det är nog så vi ska tänka i sådana här tider, 

vi ställer inte in, vi skjuter upp det till nästa år, eller något. Vi 
har boenden bokade på övervåningen i sommar, vi får se hur 
många som bokar av. Alla som lever på turister har säkerligen 
den tuffaste säsongen någonsin framför sig.

Vi står ju ansvariga för den årliga traktorträffen som ni vet, 
det kommer många förfrågningar om den. Vi har i sittande 
stund inte tagit något beslut än, men det ser inte ljust ut. Kan-
ske vi kan åka rundan med bara traktorer runt byn utan passa-
gerare så det händer något iallafall och utan loppis. Vi får se, en 
liten fundering bara. Och kom ihåg att betala medlemsavgiften.

Må så gott och krama inte varandra, på ett tag. /Uffe Lindahl
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Fem svarar

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

Britt-Marie Bohlin, Lärbro
Jag är med för jag vill stödja klub-
ben som jag tycker gör ett bra arbete 
och så har min man Yngve jobbat på 
Snäckersvallen och gjort iordning den 
ena klubbstugan som vaktmästare för 23 
år sedan. Jag tycker om att läsa i klubb-
tidningen om vad som händer i Kappels-
hamn och bygden.

Khodadad Rahimi, Visby
Jag är medlem i KIK för att jag spelar i 
laget, där jag började för två år sedan.

Klubben betyder mycket för mig. Och 
jag älskar laget och alla som är med. Vi 
är alla kompisar och på träningarna res-
pekterar vi varandra. Vi tränar tillsam-
mans, vinner tillsammans och vi är även 
kompisar utanför planen.

Marianne Strömhielm,  
Solna och Kappelshamn
För Bobbo och mig känns det självklart 
och naturligt att stödja denna fina fören-
ing som gör så mycket för Kappelshamn 
och byborna. 

Populärt för hela vår familj är lamm-
grillningen. Och i år måste vi testa ute-
gymmet.

Det är alltid lika roligt att få KIKaren. 
Upplysande och rolig läsning för oss 
som inte bor i Kappelshamn hela året.

Petter Höök, Kappelshamn
Jag tror jag gick med i KIK redan 1975 
på varpamästerskapet och jag har nog 
varit medlem sen dess. Kanske har jag 
missat något år. Men sen vi flyttade till 
Kappelshamn från Värmdö 1994 har jag 
varit med. I mina ögon är klubben viktig 
för byn även om det inte finns tillräck-
ligt med barn/ungdomar till fotboll eller 
andra lagidrotter, så finns det gott om 40 
plussare till 85 åringar som deltar i klub-

bens olika verksamheter – boule, varpa, 
bordtennis, fotbollsskoj med mera.

Om vi ser på Kappelshamns IKs rykte 
så tror jag att det är riktigt bra eftersom 
vi lyckas få ihop seniorlag i fotboll varje 
år med spelare från hela ön. 

Klubben gör att jag träffar många i 
byn på olika evenemang som jag aldrig 
annars skulle träffa vilket är viktigt i en 
by som Underbara Kappelshamn.

Olivia Rising Holm,  
Stockholm och Kappelshamn
Jag är med i KIK för att det känns viktigt 
att vara med och stötta en lokal förening 
i Kappelshamn. Jag tycker att KIK gör ett 
väldigt bra jobb med att anordna aktivite-
ter som t ex bollkul!

KIK och Kappelshamn betyder 
mycket för mig. Jag ser alltid fram emot 
att komma till Kappelshamn på som-
rarna  och har många fina minnen däri-
från. Jag minns min första sommar i 
Kappelshamn och hur jag och min lille-
bror och våra grannar brukade cykla ner 
till Snäckersvallen för att vara med och 
spela fotboll under bollkul.
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Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Snäckersvallen

Den 25 april var det dags att städa 
Snäckersvallen. I dessa covid19-tider var 
antalet städare något färre än normalt 
men de som kom var laddade till max. 
Den häftigaste entrén gjorde Jonas på 
sin Rexoped från 1955. Med stor förtjus-
ning visade han att man kan sprätta grus 
även med en moped.

Inledningsvis försökte Gunnel och 
Berra berätta vad som skulle göras under 
dagen men som vanligt gick de flesta 
till den syssla hen av tradition inmutat 
som sin. Med stor flit och många glada 
skratt gjordes ogräsrensning, bortklipp-
ning av djävulskt taggiga buskar, rens-
ning av klammer och stift från anslags-
tavlan, fönstertvätt, städning inomhus, 
grusning, saltning av ogräs, utplacering 
av utemöbler och bänkar, förmiddags-
kaffe, kolla bevattningssystem, mecka 
gräsklippare, fundering över varför kra-
nar inte håller tätt, allt detta medan Uffe 
med monstertraktorn drog vertikalskära-
ren fram och tillbaka över fotbollsplanen. 
Utöver detta pågick många goda insatser 
för att KIK:s anläggning skulle se proper 
ut inför sommaren 2020. 

Som belöning för fina städinsatser ser-
verade Gunnel och Lillemor städarna en 
fantastiskt god ärtsoppa.

Rekord igen! Bra jobbat, tjejer. Bilden 
ovan visar dock på brister i herrarnas 
uppträdande rörande påbudet om två 
meters avstånd mellan svenska män 
och kvinnor. Annika Höök påpekade att 
regeln gäller även på Snäckersvallen men 
grabbarna gick inte isär. När detta skrivs 
drygt fjorton dagar efter städdagen har 

Städa Snäckersvallen version 2020

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

männen på bilden inte uppvisat några 
symptom på virussjukdom. 

Slutligen var ännu en seger vun-
nen på Snäckervallen, något som 
lätt för tanken till Julius Cesars 
bevingade ord efter segern vid 
Zela 7 år fKr: Veni, vidi vici. – på 
svenska: ”Jag kom, jag såg, jag seg-
rade.” Städarna kunde vid dagens 
slut med en lätt travesti på Cesars ord 
säga: ”Vi kom, vi såg, vi städade, och 
snyggt blev det”.

CHRISTER SPÅNGBERG


