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KV och KIK introducerar en ny sport på Gotland: Lawn Bowl

Gotlands nya reservhamn

Pers tränarminnen
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Berras sida
Solen tillbaka
Efter 50 dagars mörker började solen
äntligen titta fram lite oftare i slutet av
december. Men till att börja med bara lite.
Sen har vi verkligen fått ljus med hjälp
av den ovanligt snörika och sena vintern.
Naturen är ändå fantastisk och föränderlig. Den 16 februari steg temperaturen
från minus 11,5 till plus 2,5 grader på fem
timmar – 14 grader upp, nästan otroligt.

Corona – en trist följetong
Även om vi med hjälp av vaccinet kan se
ett ljus i tunneln, är vi väl alla rätt trötta
på den nu mer än ett år gamla pandemin.
Man får göra det bästa av läget och roa
sig med det man kan och som passar en.
Promenader har jag även tidigare sett
som en sund avkoppling och tidsfördriv
– men jag har nog aldrig ägnat så mycket
tid åt denna aktivitet dagligen som under
det senaste året.

Äntligen reservhamnsbesked
Strax före nyår kom äntligen beskedet om
att Kappelshamn blir öns reservhamn,
tack vare Försvarsmakten. Vem kunde
tro det för tio år sedan – att landets Försvarsmakt skulle bli den myndighet som
ordnade det?
På sidorna 10–11 berättar jag om färje
trafiken på byn för snart 60 år sedan
och vad som hänt sedan dess plus de
senaste månadernas positiva uttalande
från inblandade tunga myndigheter som
Försvarsmakten, Fortifikationsförvaltningen, Länsstyrelsen och Trafikverket.
Upprustningen av hamnen blir kanske
inte helt klar förrän mot slutet av 20-talet.
Först måste reservhamnutredningen bli
helt klar med sitt arbete och så ska en
kostnadskalkyl göras, innan det måste

redas ut varifrån de rätt stora investeringskostnaderna ska tas.
KIKaren lovar att följa processen och
tillsammans med PUK ska vi försöka
snabba på processen med hamnens
upprustning.

Årsmötet
Som du kan läsa mer om på sidan 14 blir
årsmötet 2021 lite annorlunda. All planering måste förstås vara preliminär med
tanke på coronan och det gäller förstås
även klubbmästerskap, triathlon med
mera.

KV och Nyårsafton

Äntligen

Jag vill passa på att tacka Kappelshamns
Veranda för att dom höll öppet under hela
sista kvartalet ifjol med en välsmakande
häftig femrättersavslutning på nyårsafton. Vi håller tummarna för att KV:s preliminära planer på att öppna igen till påsk
går i lås. Förutom deras egna inredningsoch snickerijobb måste vara klara är dom
förstås som alla andra också beroende av
Folkmyndighetens och Regeringens pandemirestriktioner.

Så blev världen ett orosmoment fattigare
i januari, när USA fick en ny normal president. Den oberäknelige Trump är nu
förhoppvisning förvisad till historien för
gott. I septembernumret 2017 hade jag en
– som det skulle visa sig – alltför optimistisk förväntan om att han skulle tvingas
avgå redan under sin mandatperiod. Men
bättre sent än aldrig!

Åke Broberg
Byns egen historieforskare Åke har gjort
ett gediget arbete med byns historia som
vi har glädjen att kunna förmedla till våra
läsare i denna och kommande klubbtidningar. Däremot tror jag inte på hans
avslutande farhågor om att byn ska bli en
ödebygd som bara blommar upp på sommaren. Det senaste året har vi faktiskt
fått flera nya åretruntboende på byn i lite
olika åldrar. Visst kan det vara en tillfällighet, men jag tror och hoppas att det är
ett trendbrott.
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Lite fotboll ändå
Även om klubbens fotbollsverksamhet
ligger i dvala – som för övrigt stora delar
av hela Gotlands med inställda inomhusserier och oklart läge om utomhussäsongen – så blir det ett par sidor fotboll
även i detta nummer. Vår sympatiske tränare under framgångsåren runt millennieskiftet Per Svensson blickar tillbaka
på sin tid i KIK.
Sköt nu om dig, var försiktig och ta vaccinet, så hörs vi när våren övergår till
sommar!
BERRA SANDSTRÖM
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Snäckersvallen
Mogge –
en trogen
bastubadare
En av våra mer flitiga bastubesökare är
lärbrobon Morgan Jakobsson. Denne
kappelshamnsuppväxte halvsekelgamla
boxare och KIK-fotbollsspelare har coronaanpassat lördagsbesöken så att han
gärna är tidigt på plats oftast i sällskap
med klubbens gamle varpamästare Sune
Olofsson.
Hur kommer det sig att du, Morgan, är en
så frekvent bastubadare och vad är det
bästa med klubbens byabastu?
– Bastu är bra för kropp och själ. Och
så är det alltid trevliga gubbar där att
sitta och ljuga med.

10 olika nationaliteter i bastun
– det måste vara lite unikt
Pandemin har inneburit att många av
våra 28 årskortsinnehavare 2020 valt
av avstå bastubadande från mars och
framåt. Därför har klubbstyrelsen tagit
ett beslut på att samtliga årskort för fjolåret ska även gälla under 2021.
Vår byabastu har hållits öppen för alla
krya och friska som vill och som iakttar försiktighet. Det är ju trots allt inte
så många besökare som kommer samtidigt och om alla är friska håller bra
avstånd sprids inte Covid 19-viruset i den
75-gradiga värmen. Dessutom har vi fem
duschar och bra ventilation och används
två samtidigt hålls ok smittavstånd med
råge.
En sen lördag förra året samlades helt
plötsligt sju olika nationaliteter i byabasun på mixtiden. Vår tidigare rätt frekvente ukrainare Sergei dök upp med
fem kvinnliga volontärer från Suderbyns
ekologiska jordbruk i Västerhejde. Flera
av tjejerna blev helt fascinerade av havsdoppet och några av dom tog inte mindre
fyra nakendopp vid badbryggan i fullmånens sken. Vi höll precis 8-personersgränsen när den ekologiske kobonden

Jonas från Rute kommit. På bilden syns
Jonas längst till vänster och bredvid
honom står Alise från Nederländerna,
Cecilia från Italien, Isabella från Aruba,
Luise Tyskland, Charlotte Canada och
Sergei.
Volontärerna blev så förtjusta i vår
anläggning att dom några veckor senare
i december hyrde bastun en söndag och
då tillkom ytterligare tre nationaliteter –
Danmark, Turkiet och USA, totalt alltså
besökare från tio länder. Det måste vara
en svårslagen nationalitetsblandning
i vår byabastu och kanske till och med
gotlandsrekord.
Alla hoppas ju förstås att coronasmittan ska tyna bort någon gång under detta
år och då utgår vi från att bastun blir
minst lika välbesökt på dam- och herrtiderna som under förra decenniet. 2020
var det faktiskt en ökning mot föregående år på mixtiden. Vi har haft många
nya – och väldigt nöjda – besökare från
olika delar av ön. Så 2021 blir nog ett år
som närmar sig tidigare antal besökare.
BERRA SANDSTRÖM

Bastulyrik
23 januari
Efter en onödigt utdragen seg kamp
Blev vi häromdagen äntligen av med Trump
Det måste vi denna lördagkväll fira
med snacks, utsökt vin eller en god bira
13 februari
Många rullade runt i snön
men det var ändå 6–7 av oss som vågade ner
i sjön
Riktigt modigt av en del utländska volontärer
då det för delas del var bastupremiärer
Jävligt kallt för våra fötter
Men i omklädningsrummet fanns jordnötter
goda att smaka på
innan vi gick in i bastun och värmde tårna blå
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Kappelshamn blir först på Gotland!
Lawn Bowl är en ny sport i Sverige.
Sporten är en blandning av curling,
boule, boccia och bowling, som alla
har sina rötter från urgamla stenoch kägelspel. I den engelskspråkiga
världen är sporten stor. Länder som
Australien, Nya Zeeland och England
har vardera över en kvarts miljon tävlingsspelare fördelade på ca 2.000
klubbar. Nu sprider sig sporten runt
om i världen, i till exempel Spanien,
Malaysia och södra USA finns massor
av utomhusbanor.

Socialt och tävlingsinriktat
Att utöva Lawn Bowl är en social sport
där man oftast spelar i lag. Man övar sin
precision, bollsinne, balans, taktik och
faktiskt också kondition. Spelet passar
alla åldrar och alla kan spela.

Banan
Sporten utövas såväl utomhus som
inomhus. Ute på gräs eller konstgräs och
inne på filtmatta. Banan är 31–40 meter
lång och har en bredd på 4,3–5,8 meter.
På banan finns en bestämd utslagsplats
samt några hjälplinjer. I banans ändar
finns ett dike.
Svenska Bowlsförbundets medlemmar
spelar enbart den variant av Lawn Bowl
som kallas Short Mat. Det är en inomhusvariant av Lawn Bowl som spelas

med ungefär samma regler som utomhusvarianten, se nedan. Till Short Mat
används kortare banor i form av en matta
som rullas ut inomhus. Det finns också
flera fasta anläggningar för Short Mat i
Sverige.

Regler
Lawn Bowl är en precisionssport som
spelas av två lag med 1–4 spelare som
jagar poäng genom att spela sina klot
så de lägger sig närmast en liten målboll som kallas Jacken. Det låter kanske
lätt, men kloten skruvas i en båge vilket
bidrar till den taktiska utmaningen. Precis som i bowling påverkar, rotationer,
fart och underlag klotets väg till målet.
Poängen beräknas på samma sätt som
i curling där antalet egna klot närmast
bollen ger utdelning. I singelspel är vinnaren vanligtvis den första som når 21
poäng. I lagspel är vinnaren det lag som
får flest poäng över ett bestämt antal
spelomgångar.

Utrustning
För att spela Lawn Bowl behöver du en
uppsättning om 4 klot. Kloten finns i
olika storlekar mellan 11 och 15 cm i diameter och i olika vikter, vanligen kring
1,5 kg. Kloten är gjorda av ett mycket
hårt trä eller hårt plastmaterial, de finns i
olika färger med olika grepp och yta.
Vilken storlek och vilken vikt som passar och som man känner sig bekväm
med får man testa sig fram till innan man
köper egna.
Kloten är asymmetriska vilket innebär
att de har en viktförskjutning så att de
rullar i en böjd bana vars exakta bedömning alltså är en stor del av spelets utmaning. Genom klotets placering i handen
kan du skapa backskruv (från vänster till
höger om du är högerhänt) eller det vanliga för en högerhänt, skruv från höger
till vänster.
Förutom klot behöver du en handduk
att torka av klot och händer på och ett par
sportskor som är snälla mot konstgräset.
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Kappelshamn
Lawn Bowl Arena

Spelet
Spelare måste stå med minst en fot på
utslagsmattan när man spelar sitt klot.
Mattan placeras på mittlinjen vid banans
start. Spelaren som kastar Jacken
bestämmer var mattan ska ligga för
omgången.
Den första spelaren spelar ut Jacken.
Om Jacken inte kommer minst 23 meter
från mattans framkant blir det motståndarna som får spela ut Jacken. Jacken
måste vara centrerad på banan, vilket
innebär att den flyttas till mittlinjen samtidigt som den hålls på samma avstånd.
Efter att den förste spelaren spelat
jacken, spelar han två klot. Sedan spelar
det andra laget två klot och spelet fortsätter på detta sätt tills alla klot har spelats.
En omgång är klar när alla klot har spelats. En poäng per klot som ligger närmast Jacken. Om till exempel ett lag har
tre klot närmast Jacken tilldelas 3 poäng.
Ofta får man mäta sig till poängen.

Nästa omgång spelas på samma sätt
men från andra hållet.
Jacken kan flyttas av kloten under spelets gång. Om ett klot träffar Jacken blir
den kvar i den nya positionen. Hamnar
Jacken i diket vid banans ände gäller det
att komma så nära Jacken vid kanten
utan att ramla ner i diket.
Alla klot innanför banan är i spel. Klot
som hamnar i diket eller utanför banan
är ur spel. Om klotet som senast träffade
Jacken hamnar i diket räknas den dock
som levande och är alltså inte ur spel.
Olika typer av taktiska spel förekommer under en match. Det vanligaste är
att man placerar sitt klot så nära Jacken
man kan. Men ibland vill man slå bort
motståndarens klot eller till och med
flytta Jacken. Möjligheterna att vända en
match är stora.
Välkommen till en ny sport, en sport
som jag tror kan bli populär på Gotland.

Vid restaurang KV, Kappelshamns
Veranda, ska Hågestam Sport,
sportentreprenören Hasse Hågestam, bygga 3 stycken banor med
konstgräs där varje bana är 33x5
meter. Liknande arenor finns på
Dagsholm i Södra Dalsland och i
Danderyd.
Banor hyrs ut per timma och
klot finns att låna. Vintertid kommer det att finnas en Short Mat
(kortare inomhusbana) att hyra.
Silvermedaljören i VM för Short
Mat, Dick Almén, kommer att ha
lektioner och uppvisningsspela.
Hågestams Sports mål är att
anordna tävlingar och träningsläger för svenska och brittiska lag.

Tips: Kolla på Lawn Bowl
Är du intresserad av att lära dig mer
om Lawn Bowl så finns det massor av videor på YouTube. Sök på
”lawn bowl basic” för introduktion
till sporten. Vill du se de allra bästa
söker du förslagsvis på ”lawn bowl
world class” eller ”lawn bowl premier league”.

ROINE ANDERSSON

Kappelshamns IK Lawn Bowl
Vill du testa om Lawn Bowl är en sport för dig? Kappelshamns idrottsklubb
startar en ny sektion för Lawn Bowl med start redan i år.
Träning

Utrustning

Intresseanmälan

Klubben planerar att ha fasta träningstider varje vecka med organiserad träning på KV. Säsongen startar
när banan är klar och vädret tillåter.
I sommar planerar vi att ha lektioner med Dick Almén, elitspelare i
Lawn Bowl. Dick blir klubbens mentor som hjälper oss att bygga upp
verksamheten kring Lawn Bowl.
Förhoppningsvis kan vi anordna
klubbmästerskap i slutet på sommaren. I framtiden vill vi anordna en
internationell tävling i Kappelshamn.

Klubben kommer att köpa 6 uppsättningar begagnade klot från England i
de vanligaste storlekarna och vikterna.
Då kan vi spela singel på alla 3 banorna
samtidigt

Är du intresserad av att vara med i
KIK:s Lawn Bowl-satsning? Skicka ett
mail till Roine Andersson, roine@kappelshamn.se eller ring 070-727 83 93.
Roine kallar alla som anmäler intresse
till upptaktsmöte längre fram i vår.

Deltagaravgift
En deltagaravgift på 1.000 kronor plus
medlemsavgift i KIK kommer att tas ut
första säsongen. Då ingår låneklot, banhyra samt lektioner.
En klubbtröja, en sportpiké, kommer
att tas fram och ingå om vi får sponsorer.

Sponsorer
KIK söker företag som tillsammans
med KIK vill vara med och introducera sporten på Gotland. Tryck på
klubbtröjan samt företagsevent på KV
erbjuds. Kontakta Berra vid intresse.

6 ● KIKaren nr 164 mars 2021

Fotboll
Per – en uppskattad
tränare – minns tillbaka
1995 kom KIK på sjunde och näst sista
plats i div 5, något vi inte var nöjda
med. Med tanke på att klubben förfogande över många yngre talanger
ville vi satsa uppåt. Det första som
måste göras var att satsa på en kunnig och passande tränare. Valet föll
på Per Svensson – som under fem års
studier varit ifrån tränarrollen men
som tidigare tränat Stjärnorps SK:s
damer utanför Linköping, där han fått
goda vitsord. Efter 1997 lämnade Per
klubben, men han hade lagt grunden
för kommande säsonger, där A-laget
1999 kom tvåa i femman och flyttades
upp till den högsta gotlandserien.
Klubbens fotbollsutskott lyckades övertala Per att komma tillbaka som huvudtränare inför div 4-spelet. Hans första
tävling gav direkt resultat. Kappelshamn
vann guld i den stora dygnetrunt-turingen inomhus som då hette Obs! Cup.
Efter en suverän insats vann KIK finalen
över Väskinde med 4–2.
Utomhuspremiären med storsegern
borta i sockenderbyt mot Hangvar var en
stor framgång för nykomlingarna. Sedan
gick det kanske inte riktigt lika bra då
fyra av våra nyckelspelare av olika anledningar försvann på grund av studier och
arbete.
Per var en mycket uppskattad tränare
som coachade laget på ett suveränt sätt
och det blev ändå så att KIK fick spela
ytterligare en säsong i serien, men då
utan Per som fick andra uppdrag.

Berätta lite om din bakgrund
– Född och uppvuxen i Linköping där
jag som liten fotbollsmässigt följt framförallt Åtvidabergs FF men även IF SAAB
och BK Derby. Spelade själv i BK Derby
upp till junioråldern för att sedan lägga
av helt.
1987 började jag att träna Stjärnorps
SKs damer. Där var jag kvar till 1991 när
jag flyttade till Lund för att studera. 1995

fick jag efter avslutad utbildning
anställning som brandingenjör
vid Räddningstjänsten på Gotland.

Vad visste du om
Kappelshamn innan du
blev tränare för oss?
– När jag flyttade till Gotland
var jag sugen på att börja med
fotbollen igen och träffa nya
människor eftersom jag inte
kände någon här innan. Jag
skickade ett brev till Gotlands
fotbollsförbund och erbjöd
mina tjänster och efter ett tag
droppade det in några intresserade föreningar, varav Kappelshamn var det som lockade mest. Så en mörk kväll
satte jag mig i bilen och försökte, efter konsulterande
av Gotlandskartan, ta mig
till Kappelshamn för första
gången i mitt liv. Där träffade jag ett förväntansfullt
gäng.

Så här drygt tjugo
år senare, minns du hur du
upplevde dina år i klubben?
– Jag har bara positiva minnen av
denna familjära klubb med en av de
finaste fotbollsplaner, såväl gräset som
läget, som kan erbjudas. Det var ett fascinerande gäng som kom och gick under
de år jag var med och jag fick stor hjälp i
allt av Berra med flera. En Berra behövs
i alla klubbar för att det ska fungera och
för att jag som tränare ska kunna lägga
krut på ”mitt”.
Fotbollsmässigt kan jag så här i efterhand tycka att vi under vissa perioder
var riktigt bra utifrån förutsättningarna.
Jag hade väl vissa idéer om spelsystem
och taktik som var nya men som oftast
togs emot väl och som visade sig fungera ganska bra.

Vad, var de bästa och
roligaste upplevelserna?
– Mitt största minne är från en cupmatch mot FG86 som, om jag minns
rätt, då spelade i fastlandstrean och frågan innan var hur lång tid det skulle ta
innan det var tvåsiffrigt. Jag minns att
vi hade en mycket speciell uppställning
med libero bakom en fyrbackslinje och
ingen mittfältare på ena kanten utan där
var tanken att Björn, som kunde springa
hur mycket som helst, skulle agera både
back och mittfältare. Motståndarna var
ganska konfunderade över vår taktik
och matchen var länge jämn men om jag
minns rätt så förlorade vi med något eller
ett par mål.
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Laget som avslutade seriespelet mot Klintehamn hemma på Snäckersvallen den 13 oktober 1996. Stående från vänster: Tränare
Per, Håkan Sandström, Håkan Pettersson, Conny Östergren, Tobias Gardelin, Roland Pettersson, Pelle Westin, Robban Jakobsson,
Daniel Björkman, lagledaren Berra. Knästående Håkan Gustavsson, Ola Larsson, Göran Sandström, Henrik Carlén och framför
ligger målvakten Mattias Ekman.

Vilken var den största
besvikelsen eller motgången?
– Ibland att tävlingsmänniskan och viljan att vinna tog över och att ett par spelare kände sig förfördelade.

Vad sysslar du med idag?
– Jag bor sedan många år tillbaka
tillsammans med Lena på en Hästgård
utanför Visby där vi till för några år
sedan hade fem egna hästar som vi fött
upp själva.
Sedan cirka femton år är jag egen företagare i en brandkonsultfirma där jag
framförallt projekterar brandskydd och
förutsättningar för utrymning i ny- och
ombyggnader.
På fritiden spelar jag lite golf och följer
idrott i största allmänhet både lokalt och
globalt.
BERRA SANDSTRÖM
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Åkes historia
Kappelshamn förr i tiden
Med Kappelshamn avses här endast
området Flenvike och Snäckers. Hur såg
Kappelshamn ut förr i tiden, 1880-1950?
Hur bodde och levde man? Hur stor var
befolkningen? Hur många elever var
inskrivna i byns folkskola? Det är frågor
som jag ska försöka besvara plus en del
om fisket, sjöfarten och föreningslivet i
några nummer av klubbtidningen. Det
finns av naturliga skäl ingen att rådfråga
som har personliga minnen om detta från
den tiden. I denna första artikel handlar
det mest om befolkningsutvecklingen
och lite om orsakerna till den.
I de tre dagliga gotlandstidningarna –
Allehanda, Gotlänningen och Gotlandsposten* finns inte mycket att inhämta.
Man skrev väldigt lite om en plats som
Kappelshamn. Man får helt enkelt förlita sig på bevarat arkivmaterial. De källor jag använt mig av är mantalslängd,
Kappelshamns hamn lossning och skolkatalogen. Källor som jag verkligen vill
rekommendera för de som vill fördjupa
sig i byns historia.
Kappelshamns storhetstid om man ser
till invånarantal inträffade vid förra sekelskiftet. År 1900 var 353 personer bosatta
här – 179 kvinnor och 174 män – med en
medelålder på endast 30 år. Av dessa
fanns 200 bosatta på fastighetsbeteckningen Flenvike och 153 på Snäckers.
Efter sekelskiftet sker en befolkningsminskning. Orsaken är flera. Tre
stenhuggerier – Lindströms 1896–1914,
Johanssons 1896-1907 och Müllers 1896–
1919 – upphörde med verksamheten.
Stenhuggarna som hade hög yrkesskicklighet förstod att gå samman i föreningar och kollektiv som var den svages
styrka. 1898 bildas Kappelshamns Stenhuggarfack avdelning 64. Denna fackförening var den första som bildades på den
gotländska landsbygden och den andra i
ordning på hela ön.
En orsak till befolkningsutvecklingen
kan förklaras av bristen på bostäder. De
bostadshus som finns här idag är till
största delen uppförda efter 1920.
Under de två sista årtiondena av 1800talet hade ett 15-tal segelfartyg Kappelshamn som hemort. Redare var ofta handelsmän som Vestberg, Kahl och Höök.
Det sista fartyget som hade Kappelshamn som hemmahamn var Vestbergs

Gotlandsbåten i hamnen för 100 år sedan

Brigg Friheten om 184 nettoton som såldes 1900. Att Kappelshamn upphör som
hemort för fartyg verkar förstås menligt
på befolkningsutvecklingen.
För hundra år sedan var 262 personer
bosatta här – 140 kvinnor och 122 män –
med en medelålder på 33 år. 171 hade
Flenvike som hemvist 90 hade Snäckers.
1920 års befolkningsnivå bestod fram till
1960.
1938 drogs elström fram till byn. Alla
anslöt sig dock inte till en början som
exempelvis Folkets Hus.
Från november 1939 till december 1941
använde militären Folkets Hus som förläggning. Men först vid årsmötet 1942
beslöt man ”att lyse skulle dras in i
huset”.

Alltsedan 1960 har en kontinuerlig
avfolkning skett som dessutom accelererat de senaste årtiondena. Idag är 69 personer mantalsskrivna vid Snäckers och
55 vid Flenvike – alltså totalt 124 stycken,
64 män och 60 kvinnor – och medelåldern har stigit till 59 år. Med tanke på
den obefintliga nativiteten och den relativt höga mortaliteten är Kappelshamn
kanske på väg att bli en obygd som blommar upp på sommaren.
Ingen vet – den som lever får se.
ÅKE BROBERG

*Gotlands Folkblad grundades först 1928
och Gotlandsposten upphörde 1936

1874–1961 fanns
postkontor på Kappelshamn
Thomas Johansson har forskat fram följande:
Fram till 1878 var det beläget i Hööks gula hus
som idag har gatuadress Flenvikevägen 76. 18781883 låg kontoret i tullhuset, idag Flenvikevägen
31. Därefter fanns kontoret i Kahls Lanthandel
fram till 1930, då det flyttades under nio år till ett

litet hus bakom affären. 1939 var det dags för en
ny flytt, då till Fahle Kahls hus, idag Flenvikevägen 63, innan postkontoret åter kom på plats i det
första gula huset, där det fanns kvar fram till nedläggningen 1961.
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FöretagsKIKaren
Uppföljningsintervju Neha’s Hemtjänst
2013 berättade Eva Hederstedt om sitt
företag i klubbtidningen. Då var hennes firma rätt nystartad – i år blir den
tio år. De tjänster hon sålde var enbart
hushållsnära tjänster som städ, fönsterputs, upp- och nertagning av gardiner,
tvätt, gräsklippning, lättare trädgårdsarbete och snöskottning berättade hon i
den förra intervjun, där Eva också talade
om vad hennes firmanamn Neha står för,
nämligen Norra Gotland Eva Hederstedt.
KIKaren låter Eva svara på fyra frågor
efter att hon spontant utbrister:
– Ja, det är helt otroligt, 18 maj 2011
blev jag registrerad för FA-skatt, drygt två
månader senare registrerad för moms.
Tio år har gått, vilken resa, vilka erfarenheter jag fått på vägen. Ångrar definitivt inte det jag gjort och ännu gör. Klart
att det är tufft att vara egen företagare,
det vet alla som är det. I säsonger kan det
vara hur mycket jobb som helst, ingen
ledig dag så långt ögat når. Men friheten
att vara sin egen, den måste prövas för
att förstå.
Har din verksamhet bortsett från coronan förändrats sedan KIKaren intervjuade?
– Jag har faktiskt ännu kvar en del
kunder från den allra första starten vilket är helt fantastiskt. Många kunder
blir som vänner, jag känner dem, barn
och barnbarn. En hel del kunder har jag
i ett återkommande schema, året runt.
Vår, sommar och långt in på hösten tillkommer sommargotlänningar, ”Långliggarna”, de som kommer tidigt på våren
och stannar till sent på hösten. Den kategorin ser jag nästan som fast boende, de
bor i permanentboenden och har starka
rötter på Gotland.
Att ha samma kunder underlättar både
för kund och för mig – jag vet vad som
ska göras det behövs inga förklaringar –
smidigt och enkelt. Självklart tillkommer
det också nya kunder om det finns plats
och tid. Det ger ytterligare en nyans till
arbetet. Jag får skärpa till mig, vara extra
lyhörd, komma med idéer och tips hur
uppdraget ska läggas upp. Det är viktigt
för mig med tiden – att den finns så jobbet blir bra gjort och enligt kundens önskemål.
Verksamheten i firman har förändrats
genom att all trädgårdsskötsel och snö-

skottning är borttagen. Från starten hade
jag en anställd, men nu är det bara jag. I
övrigt är det samma tjänster sedan starten – städning, fönsterputs, hänga gardiner och handel.
Hur har det senaste årets pandemi
påverkat dig och din bransch?
– Pandemin har påverkat mig som alla
andra med oro, osäkerhet, hur ska det
gå? Främst rädslan att smitta ner andra,
tänk om smittan finns där utan symptom? Självklart också ekonomin – blir
det här en orsak att lägga ner, kommer
alla kunder att försvinna?
Praktiskt sätt för min del och branschen – tänka och sköta all städ och
kontakt ännu mera hygieniskt. Tvätta
händerna, handsprit, byta kläder mellan
kunderna. Tvätta alla arbetskläder direkt
vid hemkomsten. Det tror jag bara är bra
även om Covid-19 är dåligt på många
andra sätt, tyvärr.
Nöden är uppfinningens moder – kunder har åkt hemifrån eller befunnit sig
i andra rum så att vi inte alls umgåtts

fysiskt. Det är helt fantastiskt och jag är
kunderna evigt tacksam.
Hur ser dina planer ut för de närmaste
åren?
– Mina planer för framtiden är väl som
så många andra just nu att vi får ett vaccin – först för alla kunder, för mig själv
och min sambo. Att det kan bli arbetsro
igen, oron tär på oss alla.
Något annat du vill säga till läsarna?
– Under årens lopp har jag insett att det
är svårt att be om hjälp – det är en tröskel
som ska klivas över, och inför det känner
jag mig ödmjuk, låt det verka fram. Jag
arbetar under tystnadsplikt, det jag vet
och ser stannar mellan mig och kunden.
Skatteverket har aviserat att Rutavdraget utvidgas med nya tjänster, närmare
fyra stycken. Dessutom höjs taket för
RUT till 75.000 kronor per person och år,
jämfört med dagens 50.000 kronor.
Inför det nya året 2021 ser jag framåt
med tillförsikt, det kan bara bli bättre.
BERRA SANDSTRÖM
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Hamnen i Kappelshamn

Marinen och Trafikverket överens –
Kappelshamn blir öns nya reservhamn
Ända sedan Kappelshamn på 60-talet
fick daglig årenrunttrafik har frågan
om färjetrafiken till och från ön varit
en omdiskuterad fråga.

Ö-linjen från Kappelshamn
Att vår hamn fick daglig årenrunttrafik
först till Södertälje och Oxelösund och
sedan till Nynäshamn hade sin upprinnelse i att Nordö-rederiet med Ö-linjen
startade en konkurrerande verksamhet till Gotlandsbolaget mot Öland och
Västervik under tidigt 60-tal med Klintehamn som utgångspunkt. Uppstickaren
blev framgångsrik och utvidgade snart
sin verksamhet till mer nordliga destinationer. För Nordö blev då Kappelshamn
jämte Visby det självklara alternativet.
Förutom att Kappelshamns hamn var
väl skyddad från sydvästliga vindar var
också sträckan mellan ön och fastlandet
kortast därifrån.

Gotlandsbolaget köper upp
Ö-linjen expanderade kraftigt och
hotade Gotlandsbolagets existens. Det
hela slutade med att det penningstarka

Gotlandsbolaget köpte upp konkurrenten. För Gotlandsbolaget var hela tiden
Visby den enda tänkbara hamnen och
efter köpet av Ö-linjen koncentrerades
all färjetrafik alltmer dit och 1970 blev det
sista året färjornas turlista innehöll Kappelshamn som alternativ resrutt.

Reservhamn vid dåligt väder
I början på 80-talet användes Kappelshamn som reservhamn vid främst dåligt
väder. Gotlands Kommun som ägde
hamnen lät den sedan förfalla och de nya
större färjorna mot slutet av förra seklet
kunde inte längre lägga till i hamnen.
Ett försök att använda hamnen runt
millennieskiftet gick illa. Färjan skadades och fenderverket på hamnen förstördes. Istället blev Slite reservhamn för färjorna, men det blev få anlöp där. Ännu
större färjor gjorde även Slitehamnen
omöjlig att angöra. Så helt plötsligt stod
Gotland utan reservhamn. Den grunda
hamnen i Klintehamn hade redan tidigare försvunnit som alternativ.
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PUK stoppar utförsäljningen
Projektgruppen utveckla Kappelshamn –
PUK – tog då kontakt med Gotlands
kommun för att försöka få till stånd en
upprustning av hamnen som skulle lösa
reservhamnsproblematiken. Istället valde
kommunens ledning att satsa på en försäljning, en form av privatisering alltså.
Efter ett lyckat opinionsarbete med hårt
motstånd från öns tre stora partier – socialdemokraterna, centern och moderaterna – men med stöd från övriga mindre
partier, experter och öns ledarskribenter
lyckades PUK stoppa utförsäljningen.
Att en viktig infrastruktur som denna
hamn inte skulle ägas av ett privat företag blev till slut rätt allmänt accepterat.
2016 kom lösningen när Försvarsmakten
övertog ägandet.

Reservhamnsutredningen
Gotlandsbolaget har också ansett att
Kappelshamn är öns enda realistiska
reservhamnsalternativ och häromåret
tillsattes äntligen en reservhamnsutredning med Länsstyrelsen, Region Gotland, Försvarsmakten, Gotlandsbolaget
med flera som i år ska slutredovisas.

Så äntligen kan vi väl hoppas på att vår hamn – byns
historiska nav – blir något mer än ett dött monument
över det förflutna.
Försvarsmakten

Trafikkverket

Karl-Magnus Svärd, enhetschef på Fortifikationsförvaltningen, bekräftar ovanstående i följande mejl till undertecknad:
”Jodå, jag kan meddela att Fortifikationsförvaltningen avser att totalrenovera
hamnen, vilket kommer att bli ett stort
och kostsamt projekt. Därtill kommer
större delen av fastigheten att hägnas in
för att skapa säkerhet för Försvarsmakten. Oklart dock i tiden när detta kommer
att ske. Fortifikationsförvaltningen väntar
fortfarande på ett formellt uppdrag från
Försvarsmakten…”

Strax därefter den 6 februari meddelade
Trafikverket i P4 Gotland att myndigheten föreslår att Kappelshamns hamn
ska uppgraderas som riksintresse för
att kunna bli en ny hamn om hamnarna
i Visby och Klintehamn inte räcker till.
Ramin Yones på Trafikverket förklarar
att syftet med riksintresset är att hindra
Region Gotland från att besluta om byggen och annan markanvändning som
hotar vägtrafik eller hamnverksamhet.

Hamnen nyhet i media
Innan denna utredning är helt klar publicerade Gotlands Media följande nyhet
den 29 december:
”Marinbasen i Karlskrona har beslutat
hur hamnen i Kappelshamn ska användas framöver. Inledningsvis kommer inga
marina förband att stationeras där, utan
hamnen ska främst användas för tillfällig
försäljning med förnödenheter till marinens fartyg och båtar.”
Vidare meddelare Marinbasen genom
sin chef Håkan Nilsson att det här blir
starten för att återställa hamnen i brukbart skick, men att det är en lång process
vad gäller ekonomi och infrastruktur. Ett
arbete som kan ta fem till sju år. Marinbasen tillägger ”Här kommer även andra
aktörer ha möjlighet att lägga till, förnödenhetsförsörja eller släppa av passagerare, till exempel Sjöfartsverkets lotsbåt
och Gotlandstrafiken.”

Länsstyrelsen
Efter detta kontaktade KIKaren reservhamnsutredaren Amy Rankin på Länsstyrelsen: ”Jag kan dessvärre inte bidra
med så mycket ny information i dagsläget. Försvarsmakten ansöker just nu om
hamnverksamhet hos Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö (FIHM), men detta
gäller endast militär verksamhet och hur
den verksamheten ser ut är inte öppen
information som jag har tillgång till. När
det gäller civil trafik så finns fortfarande
en överenskommelse att även civil trafik kan nyttja hamnen i ett krisläge, men
detta är inte något som Försvarsmakten
bekostar. Därmed är frågan om reservhamn fortfarande under utredning. Det är
dock såklart väldigt positivt att Försvarsmakten har planer på att rusta upp hamnen, förhoppningsvis ger det en bra skjuts
på vägen.”

Byns fiskare hoppfulla
Roland Pettersson som tillsammans med
sin bror Bertil har den stora fiskebåten
Vestland liggandes bredvid lotsbåten när
det inte fiskesäsong är gynnsamt inställd
till Försvarsmaktens planer för hamnen.
– Det är väldigt positivt för oss. Om
den slitna hamnen inte renoveras kommer den att vara helt oanvändbar om tio,
femton år. Som ordförande i Fiskhamnsföreningen ser jag framemot att kunna
samarbeta på bra sätt när Försvarsmakten sätter igång med muddringsarbete
runt hamnen så att även småbåtshamnen kan muddras samtidigt, säger Rolle.
BERRA SANDSTRÖM
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Artist

Född 8 januari 1946 i
Tennessee

Spelar gitarr, banjo,
cittra, piano och
munspel

Har skrivit över 3000
låtar

Har vunnit tio
Grammys efter 49
nomineringar

Har haft 25 listettor på
Billboard country

Huvudstad

Grundades 1786

En av världens mest
moderna städer

Cirka 200 000 invånare

Staden har tre universitet

Världens nordligaste
och Europas västligaste

Seriefigur

Har haft 188 olika jobb

Har tre barn

Har en färgkrita i
hjärnan

Arbetar på kärnkraftfabrik

Bor i Springfield

Svensk film

Hade premiär 23
december 1989

Kom till efter tävling

Smygpremiär i Globen
inför 2600 åskådare

Manus av Brasse
Brännström och
Waldemar Bergendahl

Titel består av ett årtal
- Helena Bergström,
Per Morberg och Per
Oscarsson deltar

Idrott

Svenska förbundet
bildades 1991

Cirka 500 utövare i
Sverige

Är en bollsport med lag Professionellt spelas
om elva spelare
endagsmatcher

Uttryck som används
är duck, century och
inning

Historisk händelse

Ledde till ovanlig
uppståndelse

Skildras ofta i konst
och film

Inträffade fredagen 3
april år 33 e.Kr

Iscensattes av Pontus
Pilatus

Är beskriven i nya
testamentet

1, X eller 2?
1. 17 december 2020 avgår Peter Eriksson. Vilken ministerpost hade han?
1. Biståndsminister
X Civilminister
2. Bostadsminister

3. 25 januari 2021 hölls Guldbaggegalan.
Vilket år hölls den första?
1 1964
X 1972
2 1983

5. 7 februari 2021 avgörs Super Bowl. Vilket lag har vunnit flest vinster?
1 New England Patriots
X Dallas Cowboys
2 Green Bay Packers

2. 24 december 2020 blir Maia Sandu
president. Vilket land?
1. Filippinerna
X. Moldavien
2. Nigeria

4. 30 januari 2021 inföll ”Buldardagen”.
Vad betyder att ”buldra” (Gutamål)
1 Skryta
X Ljuga
2 Prata högt

6. 11 februari 2021 vinner Sverige VMguld i skridsko. När hände det senast?
1 1968
X 1792
2 1976

Vilken är den röda tråden?

Pugh Rogefeldt

Maria Montazami

Victor Nilsson Lindelöf

Hur mycket hjälp behöver du: Reykjavik, Homer Simpson, Jesu korsfästelse; Dolly Parton, 1939, Cricket
Rätt rad: 1X1 222
Röda tråden: Alla födda i Västerås

Frida Hansdotter
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Smått & Gott
Adventsgranen

Nyårsafton KV

Årets fina adventgran är skänkt av Lisskulla Jakobsson i Snäckershagen. Ett
par veckor efter att den sattes upp tog en
decemberstorm och knäckte den nertill.
Samtidigt gick belysningen sönder. Så
lagom jul kom den lite kortare, men väldigt vackra adventsgranen på plats igen
med en ny finare belysning.

För andra gången i moderna historia så
har byn haft ett utskänkningsställe öppet
på nyårsafton. Och det var inte vilket
ställe som helst, utan byns förnämliga
bykrog KV som hade 26 belåtna gäster
som serverades en superb femrättersbuffé med en hjortcarpaccio á la Tagliata som många tyckte var bland det
godaste dom ätit. 1992 hade byns dåvarande svartkrog Strandskrapet mitt i byn
en välbesökt nyårsafton och då var det
varma mackor som stod på menyn.

Bra initiativ
En vacker vinterlördag i februari hade
Anders Littorin fixat till skidspår och
öppen eld för grillning på hans och
Marias ägor runt deras fastighet. Uppskattat och välbesökt – många kappelshamnare kom dit med korv och dryck för

lite socialt samspråk. Det kan ju behövas
i dessa pandemitider.
Samma dag var det dessutom avhämtning av prisvärda vårrullar hemma hos
Wanthanee Sipra och Magnus Sjögren
på deras Snäckershöjden.

Inställd Lucia
För första gången sedan 1973 fick klubben ställa in luciafirandet. Orsaken var
förstås corona-restriktionerna. En besviken tilltänkt lucia – Amanda Hellenberg
– får istället vänta med att bli klubbens
48:e lucia till december detta år.

Pingis-KM
Även klubbmästerskapet i bordtennis
fick corona-anpassas. Ursprungsdatumet trettondagsafton har vi fått ändra på
och det går inte ännu att spika ett nytt
datum, då pandemirestriktionerna ser ut
att kvarstå ett tag till. I bästa fall kanske
vi kan arrangera KM-et någon helg i juni
innan Folkets Hus-uthyrningarna har
kommit igång. I annat fall får det bli i slutet av augusti. Vi informerar på fejan och
hemsidan när vi vet något mer.

Följ med fartygstrafiken
i Storugns på internet
Vid ett möte i höstas med ett antal fastig
hetsägare längs Kappelshamnsviken
lovade Ola Thuresson att skicka en tolkningsnyckel (handledning) för att kunna
följa hur fartygen rör sig i hamnen vid
Storugns via tjänsten Marine Traffic. Ola
har gett oss direktlänkar samt gjort en
handledning för hur du använder tjänsten.
KIKaren har lagt upp en sida där länkar och handledning finns…

kappelshamnsik.se/kikaren/storugns/
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Folkets Hus

Händelselös period i Folkets Hus
En ganska händelselös period har passerat. Endast Nordkalk
och KPAB har hyrt lokalen för några personalmöten. Det är
tuffa tider för alla som lever på uthyrningar. Lokalen ska ju hållas frostfri och el behövs ju också – sådant kostar. Vi håller alla
tummar och tår för att det blir bättre tider inom kort.
Vi har problem med värmeanläggningen – en gammal sliten anläggning, där vissa grejer slutat att fungera som då dessutom kräver att någon har tid att engagera sig i att den går men
ingen har tid idag ...
Men nu är iallafall en Byta-värmeanläggnings-kommitté tillsatt. Det ska räknas på kostnader, storlekar, olika modeller med
mera. En tuff bit är då den ekonomiska. Har ni tips så mottas
dem med glädje.
Och så har vi då årsmötet. Datum är inte bestämt – vi återkommer. Jag kan bara gissa att det blir med ljudet av fågelsång
i bakgrunden, eventuellt då på dansbanan.
Till slut en påminnelse om att ni betalar er medlemsavgift,
vilket vi verkligen behöver.
Vi ska fixa det här, tillsammans är vi starka.
Var nu rädda om varandra…
UFFE LINDAHL

Kappelshamns Fiskhamnsförening

Årsmötet blir till våren
Med tanke på pandemiläget kommer Kappelshamns Fiskehamnsförening inte att hålla årsmötet 2021 inomhus, utan det
blir ett utomhusmöte. Tidpunkten är ännu inte bestämd, men
förhoppningsvis kommer det att vara tillräckligt varmt utomhus
för att hålla årsmötet i slutet av maj eller början av juni.
ROLAND PETTERSSON

När fiskhamnsordförande Rolle nyligen fyllde 50 år, överraskades
han av tio polare som uppvaktade med champagne plus grillad
korv och hamburgare när han var på väg till bastun.
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Annika Fröberg, Stockholm och Kappelshamn

Matts Carlén,
Kappelshamn

Jag och min man Jonas tycker
det är självklart att stötta
klubben som gör så mycket
för Kappelshamn. Vi är sedan
en tid vinterstockholmare
och delar tiden mellan Kappelshamn och Årsta så det är
jättebra att via KIKaren hålla
oss uppdaterade om vad som
händer runtom i bygden.

Jag tycker det är bra att stötta
föreningarna som finns här!
Roligt att det finns något att
samlas runt, och bra med
aktiviteter som gör mycket för
sammanhållningen i byn.

Maud Wallqvist, Stockholm och Kappelshamn
Vi har varit sommarboende i
Kappelshamn i snart sex år.
Vi fick nys om KIK genom
KIKaren då blev vi medlemmar. Otroligt att det finns en
så engagerad klubb i vårt
samhälle. Under de korta

sommarveckor vi varit här
tidigare år har våra barnbarn
glatt tagit del i bollkul. Nu när
jag slutat jobba i Stockholm
ser vi framemot att tillbringa
mycket tid här. Hoppas kunna
vara mer delaktiga i alla olika

verksamheter som KIK anordnar allt ifrån tävlingar, sammankomster och städdagar.
Tack alla ni som engagerar er
året runt. För oss står KIK för
gemenskap i underbara Kappelshamn.

Tony Sewanderson, Stockholm och Kappelshamn
Redan från första gången jag
besökte Kappelshamn, där
mina svärföräldrar har ett hus
var jag förbi idrottsplatsen för
kika hur det såg ut och köpa
godis i kiosken. Jag hade
fått berättat för mig om allt
från bollkul, klubbmästerskapen i pingis och boule till att
anläggningen också används

för det årliga KÅT och givetvis bastun på lördagar. Detta
var något jag ville bli en del av
och också visa mina barn för
när vi är här på somrarna och
hälsar på. Jag själv är uppvuxen i ett mindre samhälle i
södra Halland där fotbollsföreningen och gräsrotsrörelsen
var navet och det som stärkte

Sebastian Pettersson, Växjö
Jag har varit medlem i KIK så
länge jag kan minnas. Just nu
har jag medlemskapet för att
kunna basta när jag besöker
mamma (Linda Larsson) och
pappa (Roland Pettersson) i
Kappelshamn under någon
helg man är förbi. Sen vill
man ju såklart stötta föreningen så att det går att fortsätta anordna aktiviteter som
till exempel varpa och Boule
på somrarna.

Klubben har alltid varit en
knytpunkt sen jag var liten då
min familj alltid bastat på lördagar. Det har blivit stunden
att prata om vad som hänt i
veckan och byta erfarenheter.
Nu när man besöker Kappelshamn så är det samma
sak. Man pratar om allt från
plugget – studerar i Växjö
på universitetet – till det som
hänt här.

och byggde mentaliteten runt
byn i stort men också inkluderade alla tycker jag det
är viktigt att vara med och
hålla föreningar och eldsjälarna runt detta vid liv, mer än
någonsin nu. Det är en viktig
och rolig del i ens barns uppväxt och utveckling i rörelse
och sammanhållning.
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Årsmöte i sommar med
lammgrillningsfest
På grund pandemiläget har klubben
varit i kontakt med Riksidrottsförbundets jurister som gett klartecken till att
senarelägga årsmötet. Alternativet med
ett digitalt årsmöte var aldrig aktuellt,
eftersom klubben inte vill utesluta medlemmar som inte är bekväma med digitala mötesformer. Så klubbstyrelsen har
bestämt att vi håller årsmötet i samband
med den planerade lammgrillningsfesten lördag den 7 augusti. Självklart är
detta preliminärt – ovissheten om pandemiläget gör att lammgrillningen kanske måste ställas in. Mer info kommer
i nästa klubbtidning, på hemsidan och
Facebook Kappelshamns IK.
Alla handlingar är stadgeenligt klara
redan nu och vi kan konstatera ur verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
resultat- och balansrapporten att klubben klarat pandemiåret 2020 på ett tillfredsfredsställande sätt. Vi har haft 235
betalande medlemmar – med tanke på
frånvaron av fotbollsspelare en riktigt bra
siffra. Intäkterna har sjunkit, men det har
också utgifterna gjort så det blir ändå ett
plus på nästan 40 tkr – bättre än budget.
Överskottet beror till största delen på att
fotbollsaktiveten varit låg - inga anmälningsavgifter och domarkostnader. Dessutom har större investeringar skjutits
på eftersom Region Gotland omfördelat
investeringsstödet under coronan – i för-

sta hand för stöd till öns elitlag som kompensation för minskade p
 ublikintäkter.

Ur verksamhetsplanen
för 2021 kan följande noteras:
# Datum för årets klubbmästerskap i
varpa blir den 17 juli och den 31 juli för
boulen. KÅT arrangeras fredagen den
23 juli. Allt detta är förstås preliminärt –
pandemiutvecklingen kan ändra detta.
# 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 300 tkr
# All elarmatur ska bytas ut – ett
bidragsberättigat projekt med Gotlands
Fotbollförbund.
# Som framgår på annan plats i detta
nummer kommer KIK att göra satsning
på Lawn Bowl i samarbete med Kappelshamns Veranda, där banorna finns.
# Vi hoppas också kunna investera i
en diskmaskin – en investering som vi
tänkte genomföra redan förra året.

Sedvanliga årsmöteshandlingar som
balans- och resultaträkning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse plus
valberedningens förslag på styrelse och
revisorer kommer att finnas tillgängliga
i god tid före årsmötet. Redan i juni kan
alla som vill och har betalat medlemsavgift för 2021 e-posta till kik@kappelshamn.se och begära dessa handlingar
i förväg. Kontakta ordföranden om du
hellre vill få handlingarna utskrivna på
papper.
Medlemsnummerlotteriet bestod denna
gång av fem presentkort. Förstapris –
en hotellövernattning – vann Christer Spångberg. Trude Johansson vann
sedan ett presentkort på ICA Maxi för
500 kr och Monica Flodman ett presentkort på byabastun till ett värde av 300 kr.
Slutligen fick Ruben Stephansson och
Freddie Claesson var sitt ICA Maxi-presentkort värt 150 kr.
Redan nu – i mitten på februari – har
rekordmånga betalat medlemsavgift för
kommande år 2021 – hundra stycken.
Tack för det!
BERRA SANDSTRÖM

Petter Höök och Gunnel Söderberg har
aviserat att de två kommer att avgå vid
årsmötet. Så valberedningen har tagit
fram förslag på ersättare.

OBS! Nya medlemsavgifter 2021: Årsavgiften är 200 kr per
vuxen, 100 kr per u
 ngdom (max 18 år) eller 400 kr per hushåll.
Betalas in till bankgiro 5441-0337 eller via swish 123 154 2612
(ange namn och personnummer, även postadress om du vill
ha KIKaren hemskickad).
Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

