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Ett ljus i tunneln!
Det kan väl vara en bra beskrivning av 
pandemiläget. Hälften av oss har för-
hoppningsvis – när du läser detta – fått 
åtminstone en vaccindos mot Covid -19. 
Det borde göra livet mer normalt framö-
ver, om nu inte en ny corona-mutation 
sätter käppar i hjulet.

Just nu känns det ändå som om som-
marens aktiviteter på byn – se sistasi-
dan  – kommer att kunna genomföras 
som planerat. Men vi vet aldrig, med 
kort varsel kan tänkta arrangemang bli 
inställda. Vi hoppas ändå kunna genom-
föra ett annorlunda och kanske festli-
gare årsmöte än vanligt lördagen den 7 
augusti i anslutning till lammgrillnings-
fest senare samma kväll. Då kommer 
grillfesten att kräva medlemskap i klub-
ben.

Innehållet
Trots att det inte hänt lika mycket som 
vanligt i klubbens verksamhet det senaste 
året, har vi ändå lyckats fylla klubbtid-
ningen med innehåll som jag hoppas är 
intressant. Eftersom vi vill berätta om 
den nya Lawn Bowl-satsningen är det ett 
20-sidigt bygdeblad du håller har fram-
för dig denna gång.

EncroChat
Först knäckte den franska polisen den 
krypterade koden EncroChat, sedan 
knäckte europeisk polis den krypterade 
chattjänsten Sky. Så äntligen har antalet 
dödskjutningar minskat i Europa. Hade 
detta goda europeiska polissamarbete 
fungerat om vi inte hade haft EU? Det 
tror iallafall inte jag.

BERRAS SIDA

Kappelshamn
Många gånger frågar folk – hur många 
bor det i Kappelshamn? Ja, det beror för-
stås på hur du definierar Kappelshamn. 
Att bara räkna in Kappelshamn i det 
som ligger innanför snart tusen år gamla 
sockengränser – det känns byråkratiskt 
gammalmodigt.

Det som dom flesta säger om var dom 
bor och vad som anges i mäklarannonser 
om vart ett hus ligger, så börjar Kappels-
hamn i Vikänden som fortsätter norrut 
väg 149 fram till Marmorvägen och Hall-
väg några kilometer ut strax innan olje-
hamnen. I detta område har det under 
det senaste vinterhalvåret bott cirka 200 
personer. Uppskattningsvis är 30–40 av 
dessa ännu inte skrivna här, utan har 
valt att ha Kappelshamn som hemmabas 
under pandemin. Det är bara att hoppas 
på att minst hälften av dom fortsätter 
med åretruntboende här.

Ibland anges till och med Kappels-
hamn som läge vid husförsäljningar på 
andra sidan viken, men det känns inte 
rätt – där ligger vår närmaste grannby 
Storugns. Men Storugns ligger fågel-
vägen bara en kilometer bort. Sedan 
tänker jag att bygden vi bor i är områ-
det runt hela Kappelshamnsviken från 
vackra Hallshuk förbi Vikänden ut förbi 
Bläse fram till Svarven, eller Svarvare-
huk som det egentligen heter. I närhe-
ten av  Kappelshamn har finns de gamla 
 småbyarna Kullshage och Skällstäde – 
sedan är givet vis Lärbro och Hangvar 
våra grannorter.

Baggarna i Björkskogen
Finns det något mer rogivande än att 
stå och titta på lamm, eller får som det 

heter på fastländska? Dom står lugnt och 
glor på en samtidigt som dom idisslar. 
I björkskogen längs Snäckersvägen har 
den sedan ett år tillbaka nye ägaren Kurt 
Arkestål ett 15-tal fredliga lammbag-
gar från Nilssons gård i Hall. De går där 
coolt och betar av sly och buskar så att 
det blir fin sikt ibland träden.

Nu hoppas vi på att sommaren 2021 ska 
lite mer normal än 2020, men allting blir 
inte som det var innan coronan.

Vill avsluta med några tänkvärda 
rader av Bosse Parnevik.

BERRA SANDSTRÖM

Vi och Dom
En del kommer hit för att fly från nöden 
En del kommer hit för att undgå döden 
En del kommer hit för att gifta sig med 
kungen
En del kommer hit av terror tvungen
De är, syrier, irakier, afghaner och turkar
Mest är de snälla men andra är skurkar
En del är ärliga, andra skumma
En del är genier, andra dumma
Mest är de fredliga, andra vill slåss
Med andra ord så är de som oss
En del söker lugnet istället för bråket
Det enda vi svenskar kan bättre är språket
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva
som inte var svenskar men ja må de leva!



KIKaren nr 165 juni 2021 ● 3

Klubben har genom åren representerats 
av över tusen fotbollsspelare i våra ung-
doms-, senior och veteranlag. En kille 
sticker ut på ett särskilt sätt, nämligen 
Thomas Bodström. Han är idag kan-
ske mest känd som exminister, advokat 
och deckarförfattare. Men Boda – som 
han kallades på fotbollsplan – spelade 
1987–89 48 allsvenska matcher för AIK 
och gjorde tre mål från sin högerbacks-
position. På 00-talet medverkade han 
i flera cuper med KIK:s veteranlag och 
spelade även ett par matcher i veteran-
serien 2004-05. Thomas har bland annat 
varit engagerad i utbildning för föräld-
ralösa barn i Zambia och låg bakom att 
laget Chiparamba från en skola i Zambia 
spelade två välbesökta och härliga upp-
visningsmatcher på Snäckersvallen som-
rarna 2009 och 2010.

Något du vill tillägga i den presentatio-
nen?

– Ja, att jag har varit på Gotland varje 
sommar sen jag var tre år. Om man räk-
nar ihop den tiden har jag sammanlagt 
varit där i sju hela år. 

Du har alltid haft många järn i elden, 
började det redan under din uppväxt i 
Uppsala/Sollentuna?

– Ja, det började i skolan där jag hade 
svårt att sitta still på stolen. 

Vad jag hört så finansierade du dina 
juriststudier med en allsvensk karriär – 
hur fick du ihop det tidsmässigt?

– Det var en bra kombination. Jag gil-
lade att åka och träna efter att jag hade 
suttit i några timmar och kämpat med 
lagboken. Samtidigt var det skönt att 
ha något vettigt att göra på alla långa 
resor och träningsläger med mera. Det 
var bättre att plugga juridik än att spela 
poker för jag förlorade alltid. 

Vilket är ditt roligaste minne från tiden 
med Gnaget och vad är din största fot-
bollsframgång?

– När jag gjorde ett avgörande mål i ett 
derby mot Hammarby på Söderstadion. 

Thomas Bodström – klubbens mest  
meriterade spelare med 48 allsvenska matcher

Hur kom det sig att du började spela i 
KIK och är det någon match du speciellt 
minns?

– Jag är barndomskompis med Conny 
Östergren och Tage Söderdahl från 
Fårö. Det var dom som frågade om jag 
ville spela i KIK. Jag tyckte att påsktur-
neringen i Fårösund var väldigt rolig 
och tycker det är synd att den inte finns 
längre. 

Du fyller 60 nästa år – kommer du att 
trappa ner på advokatjobbet och ägna 
dig mer åt att skriva deckare eller blir det 
en politisk comeback – har du några pla-
ner eller får det bli som det blir?

– Jag har inga ambitioner på att trappa 
ner advokatjobben tvärtom så har jag 
trappat upp och har nu advokatkontor 
i åtta städer. Jag kommer att fortsätta 
skriva böcker, men någon politisk come-
back har jag inga planer på. 

Något annat du vill berätta om för KIK-
arens läsare?

– Jag hoppas att jag får möjlighet att 
spela någon ytterligare match. Utsik-
ten över havet från vår hemmaplan 
Snäckersvallen är svårslagen. 

BERRA SANDSTRÖM

FOTBOLL
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Klubbens byabastu ha fått ett uppsving i 
dessa coronatider. Visserligen är besöks-
frekvensen på herrtiden något lägre än 
tidigare år och damtiden har haft klart 
färre besökare, men kanske inte helt 
oväntat har vi aldrig haft så många extra-
bokningar som i år. 

Fram till i 23 maj har vi haft 79 bastu-
gäster på extrabokningar. Det är fler 
än vi brukar ha under ett helt år! Även 
mixtiden har haft ett rejält plus på mer 
än 60 procent– så totalt har vi ökning av 
antalet bastubadare med sexton procent 
mot förra året. Fortfarande har herrtiden 
klart flest besökare. 

På bilden ser du William, Bertil och 
Roland Pettersson samt Ingvar Stuxberg 
och Ola Stockman – järngänget som säl-
lan missar samlingen på lördagsefter-
middagarna, förutom Ola som är del-
tidsboende på byn. 

Rekordmånga extrabokningar
Vinst som landade rätt!

I medlemslotteriet för 2020 som drogs i 
februari var en av vinsterna presentkort 
i vår byabastu. Vi vet ju aldrig om en 
sådan vinst träffar ”rätt”, men det gjorde 
den definitivt denna gång. Presentkortet 
vanns nämligen av Monica Flodman, bil-
den ovan. Hon var för femton år sedan 
en flitig bastubesökare – men kom sedan 
av sig och har inte bastat på flera år. Pre-
sentkortet gav henne en puff och under 
våren har Monica redan besökt lördags-
bastun ett tiotal gånger. Hon kommente-
rar sin vinst och sitt bastubadande så här:

– Jag blev självklart överraskad och 
glad, när Berra kom med presentkortet. 
Han såg så … ut, tänkte nog … blir det 
här verkligen bra? 

Jag var väl också lite fundersam … ska 
jag … mitt i pandemin, men tänkte att 

folk är nog ordentliga, ingen bastar väl 
om hen är sjuk. Så när mitt lördagsdan-
sande var coronastängt fick det bli bastu-
bad istället.

Man går ner i varv i kroppen av stun-
den i bastuvärmen. Svetten lackar och får 
duschas av. Om det är stilla och fint tar 
jag gärna ett dopp vid bryggan också. 

Tacksam över turen att vinna är jag 
naturligtvis.

BERRA SANDSTRÖM

Bastulyrik
I kvällsmånens vackra sken
Går vi med bara ben
ner till bryggan vid vår fina vik
Den som känns lite unik
när den bjuder på ett dopp 
som kyler av vår kropp
med sin årstidssvala famn
och i bakgrunden lyser det från Storugns 
hamn

Köp KIK:s luvtröja! 
Visa att du är med i Kappelshamns IK. KIK-tröjan har 
luva, dragkedja och fickor fram. Unisex-modell i stor-
lekarna XS–3XL. Modellen är lite tunnare än vanligt, 
perfekt för svala sommarkvällar eller som uppvärm-
ning innan du ska på varpa, boule eller bollkul på 
vallen eller spela bowls på KV.

Medlemspris: 400 kr
Beställ din tröja genom att mejla namn, storlek och 
antal till kik@kappelshamn.se. Betalningen sker via 
swish till  Kappelshamns IK Swish 123 154 2612.
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Dick Almén – dubbla VM-silver
Dick Almén började spela bowls hösten 
2005. Hans bror ville visa honom en ny 
sport som hade kommit till Sverige under 
hösten, Short Mat Bowls hette den. 

– Jag åkte med, men tyckte att det var 
jättetråkigt. Ett par dagar senare ville 
min bror att jag skulle följa med igen, 
men jag sa absolut nej, det var en tråkig 
sport. Men han ”tjötade” och till slut sa 
jag ”jag kan följa med och dricka kaffe 
medan Du spelar.”.

Tack vare sin tjatiga brorsa
Just den kvällen saknades en spelare, så 
Dick fick motvilligt hoppa in. 

– Efter ett par omgångar förstod jag 
att det inte bara handlade om att kasta 
ut klotet och vara närmast, utan att det 
gällde att med schackliknande tankesätt 
förstå vad den andre skall göra, samt 
kunna beräkna var jacken – det lilla 
gula klotet – kan komma att befinna 
sig när man spelat färdigt alla kloten i 
omgången. Då ska man förstås ligga när-
mast med minst ett klot och ta poängen. 

Efter tiotusentals träningar och 
nötande av spelet har Dick nått stora 
framgångar i sporten. I Sverige spelar 
Dick för Överby IF, bildad 1950 och lig-
ger i Strömstad. Dick har även spelat i 
Australien och i Storbrittanien.

Två millimeter från VM-guldet
Dick har tagit två VM-silver i bowls, det 
första 2010 och det andra 2016. 2010 för-
lorade Dick på mätning i sista omgången. 

– Det tog 5–6 minuter att mäta efter-
som det var så tight. En del anser att 
jag blev bort-mätt av de som mätte, de 
menade att det skiljde två millimeter till 
walesarens fördel.

2016 mötte Dick samme walesare i 
semifinal och var fast besluten att vinna 
den matchen till varje pris. Var det någon 
match som skulle vinnas så var det den.

– Jag krossade honom med  tvåsiffrigt, 
men dessvärre tog jag ut allt i denna 
match därför att jag ville visa att jag 
kunde slå honom. Tyvärr så var jag 
chanslös i finalen efter att ha använt allt 
krut i semifinalen.

Spelar för Manchester-klubb
Dick har ett stort kontaktnät inom bowls 
i Storbritannien. Där är han medlem i en 
klubb i Manchester.

– Vad gäller min relation med bowls-
sporten i Storbritannien brukar jag skoja 
om att man kan släppa ner mig i en fall-
skärm var som helst över denna konti-
nent så skulle det inom 1 timme komma 
någon som hämtar upp mig. 

10 SM-guld
Dick har 10 SM-Guld, men har inte spe-
lat SM sedan 2016. Han har tränat norska 
klubbar samt sparrat engelska landslaget 
i bowls i England inför VM i Strömstad 
2018, där Dick för övrigt var Headmaster, 
chef över tävlingsledningen.

ROINE ANDERSSON

Dick är den som hjälper KIK  
att komma igång med bowls.

BOWLS

Vill du testa om bowls är något för 
dig? Kappels hamns idrottsklubb har 
en ny sektion för bowls med start 
redan i år. 

Träning
Klubben kommer under juni– september 
att ha fasta träningstider varje söndag 
klockan 10–12 på KV. Premiären blir sön-
dag 13 juni. Medlemmar kan också boka 
bana andra tider till rabatterat KIK-pris.

Tävling
Klubbmästerskap blir det i slutet på 
säsongen. Kanske får vi också tidig höst 
besök av Sala-laget CK Silverstenen för 
träning, lite tävling och socialt utbyte.

Utrustning
Klubben har via Dick köpt in sex uppsätt-
ningar klot från Skottland i de vanligaste 
storlekarna och vikterna. Tillsammans 
med KV:s låneklot kan vi spela en singel 
och två dubbel samtidigt. 

Deltagaravgift
Varje träning kostar 50 kronor. Medlems-
avgift i KIK tillkommer. Då ingår låneklot 
och banhyra. Spelartröja säljs till själv-
kostnadspriset 300 kr.

Intresserad? 
Kom till premiären 13 juni kl 9.45 på 
KV eller kontakta Roine, 070-727 83 93, 
 roine@kappelshamn.se.
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Vad är det bästa  
med att spela bowls?
Kappelshamns IK ska spela bowls på den 
nya arenan vid restaurang KV och för-
hoppningsvis även vintertid inomhus på 
matta i Folkets Hus. KIKaren har frågat 
några av sportens entusiaster i Sverige 
vad det bästa är med att spela bowls.

Alltid kul på träningarna
Benny Sjögren, Ödeborgs IF

Jag fastnade för bowls tack vare att 
gänget som spelade var så duktiga på 
att lära ut och att vi alltid har kul på 
träningarna. Sedan lockar det ju att 
kunna få tävla igen efter så många 
år, då jag har spelat fotboll under 
lång tid.

Det bästa med spela bowls är gemen-
skapen och att tävlingsformen är en aktivitet som alla kan vara 
med på, det finns ingen klassindelningen.

Alla kan vara med
Rosa Albrektsson, Överby IF

Alla kan vara med, även rullstolsburna, alla åldrar möts på 
samma villkor, damer som herrar, killar 
som tjejer i samma tävling. Har även 
mött en spelare som nästan var blind. 
Han hade en kikare att kontrollera 
spelet med innan han spelade ut sitt 
klot. Fantastiskt duktig spelare.

Lite bollkänsla är bra att ha men 
med träning, träning, träning lär man 
sig mycket och inte vara rädd att möta 
bättre spelare. Det är av misstagen man lär 
sig.

Alla spelar på lika villkor
Eva Nelson, Borgholm Bowls Sällskap

Bowls är väldigt socialt. Vi brukar ofta lotta 
fram med-och motspelare så att vi spelar 
med olika personer även på träning. 
Det finns ingen indelning i herr, dam 
eller åldersklasser vid tävlingar. Man 
kan ju spela bara för sällskaps skull 
men för den som gillar att tävla finns 
många möjligheter.

Sporten är ”snäll” för  kroppen. 
Många kan spela även om de har begrän-
sad rörlighet av olika skäl. Vi har mött spe-
lare både i rullstol och med rullator.

I den här sporten ger vi poäng
Dick Almén, Överby IF

Vinna över gubbarna
Kristina Åkerlund, CK Silverstenen Sala

Det bästa med att spela bowls är den 
sociala samvaron och att ibland 
dänga till maken och gubbarna i 
klubben. Jag är en del av en social 
gemenskap bland glada och mun-
viga vänner.

Jag har träning två gånger i veckan, 
när det inte är pandemi på gång. Då spe-
lar vi med lottade lag, alla spelar med alla och 
mot alla.

Fotnot: Sporten kallas bara Bowls i folk-
mun. Det finns ingen annan benämning 
på svenska. De olika varianterna heter 
Lawn Bowl när man spelar på gräs eller 
konstgräs och Carpet Bowls när man 
spelar på matta inomhus. Bägge varian-

Det bästa med att spela bowls är att man kan 
utöva sporten på ett socialt och gentlemanna-
mässigt sätt. I den här  sporten ger man poäng, 
man tar aldrig poäng; ser man att man ligger 
närmast så väntar man till motståndaren säger  
”En poäng till dig!”.

Bowls handlar inte bara om att kasta ut 
klotet och vara närmast, utan att det gäller 
att med schackliknande tankesätt förstå vad 
den andre skall göra, samt kunna beräkna 
var jacken kan komma att befinna sig. Då 
ska man förstås ligga närmast med minst ett 
klot.

terna spelas på lång bana. Den vanligaste 
varianten i Sverige spelas på matta inom-
hus på kort bana och kallas Short Mat.

Nedan visas ett utdrag ur intervjuerna. 
Hela intervjuerna finns att läsa på klub-
bens hemsida kappelshamnsik.se
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Från curling till bowls
För cirka 15 år sedan var det en hel del 
bowls från England på Eurosport. Det 
såg rätt så kul ut. 2009 vann vi SM i cur-
ling för 50+. I och med det fick vi åka 
på VM som spelades på Nya Zealand. 
Väl där passade vi på att åka runt en del. 
Ett par av lagmedlemmarna var också 
golfspelare. Vid ett tillfälle när vi letade 
efter en golfbana hittade vi istället på en 
inomhusbana för bowls. Detta var första 
gången vi såg ett ställe där det spelades 
bowls. Det blev inte av att pröva på, men 
det såg väldigt trevligt ut.

Några år senare gjorde vi om vår 
curlingbana. Tidigare hade vi haft en 
grusbädd och nu ersatte vi den med en 
betongplatta. Därmed kom idén upp 
att vi skulle kunna lägga ut en bowls-
matta under sommarhalvåret. Vi fick 
 ekonomiskt stöd från Sala Sparbank för 
investeringen. Delvis tack vare stödet 
installerades två banor under 2014. 

Spelar på lång matta
Vi hade då inte så mycket kunskap i och 
med att ingen hade spelat förut. På inrå-
dan från leverantören i Skottland inköp-
tes två mattor på 4x32 meter. Vi hade 
skaffat klubbklot som inte svängde så 
mycket. Trots detta kändes det som att 
banorna var i smalaste laget. Vi kom fram 
till att den bästa lösningen var att kapa 

Karl Nordlund berättar om sin förening CK Silverstenen i Sala

Karl, till vänster, med sin lagkamrat  
efter segern i England 2016

Klubbens klot har kommit
Sex uppsättningar klot för bowls är leve-
rerade till ön. Vår mentor Dick Almén 
har med sina kontakter bland eliten i 
Storbritannien ordnat mycket bra begag-
nade klot av märket Tayler Ace till oss. 

Tillsammans med KV:s utlåningsklot 
finns det så det räcker till både singel och 
dubbel på alla tre banorna.

ICA Maxi sponsrar
Paul Dino Larsson och hans familje-
företag ICA Maxi Visby blir första före-
tag som sponsrar KIK:s sektion i bowls. 
Vi bär stolt detta varumärke av klass. 

Senaste om KIK:s bowls
Bowlströjan

Självklart ska alla som spelar bowls med 
KIK ha en klubbtröja. En svart unisex 
sportpiké till rabatterat pris kommer att 
kunna beställas av alla som kommer vara 
med.

upp de två mattorna och lägga dessa på 
tvären, samt att skaffa ett par mattor till. 
Vi har nu en yta på 10x34 meter som ger 
två fullängdsbanor. En annan fördel var 
att mattorna blev betydligt mer hanter-
bara.

Sökte tävlingar utomlands
I och med att vi har varit i stort sett 
ensamma om att spela bowls på lång 
matta här i Sverige har vi sökt efter täv-
lingar utomlands. 

Redan 2015 hittade vi en tävling i 
södra London som spelades på klubben 
Streat ham Park. Det var lag från Eng-
land, Jamaica, Holland, Förenade Arab-
emiraten, Macau och så vi. Jodå, vi lycka-
des faktiskt vinna någon match. 

Oerhört trevligt med allt runt omkring. 
Det som gjorde det extra svårt för oss 
som var vana vid en snabb inomhusbana 
var att det var den regnigaste september i 
mannaminne som hade drabbat London. 
Man fick ta i så mycket det bara gick för 
att ens komma fram med klotet!

Året efter var vi tillbaka på samma täv-
ling. Nu spelades tävlingen i juli, vilket 
innebar att det var betydligt bättre väder 
och därmed snabbare banor. Spelformen 
var singel och tvåmanna. Här lyckades 
jag och Olle Bäckgren till vår egen för-
våning ta hem segern i tvåmannaspelet. 

Australien är det klart  
hetaste landet för Lawn Bowls

2017 åkte Olle och jag till Australien för 
att spela i Australien Open på Guld-
kusten. Detta är världens största bowls-
tävling med nästan 3 000 deltagare och 
15 till 20 arrangerande bowlsklubbar. 
Vi ställde upp i singel, dubbel och fyr-
manna. I fyrmanna spelade vi ihop med 
två australiensare. Ett par matcher lycka-
des vi vinna. Men vi var inte direkt nära 
att gå vidare till slutspelet. 

Här kan man spela året runt tack vare 
det fina klimatet. Greenerna är blixt-
snabba och består av en grässort som 
inte klarar sig i Europa.

KARL NORDLUND, CK SILVERSTENEN
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En lördag i mars fick några av oss prova 
på inomhusvarianten av Lawn Bowl, 
kallas Short Mat. Den här spelformen är 
den vanligaste i Sverige och spelas på en 
matta som är betydligt kortare än utom-
husbanan, dryga 13 meter mot dryga 33 
meter.

Ett tiotal medlemmar var inbjudna, 
i olika omgångar, till Kappelshamn 
 Folkets Hus för att testa på att spela Short 
Mat. Några visade direkt upp talang för 
sporten. På bildernna ses Siv Larsson, 
Roine Andersson och Annika Höök.

Tack till Hasse Hågestam på KV, Kap-
pelshamns Veranda, som lånade ut bana 
och klot.

Premiären avklarad –  
Short Mat bowls i Folkets Hus

Restaurang KV, Kappelshamns Veranda, 
och Kappelshamns IK bjuder in till före-
tagsevent, när pandemin så tillåter. På KV 
njuter man av god mat och dryck i trevlig 
trädgårdsmiljö. I anslutning till trädgården 
finns den nya banan för Lawn Bowl.

Teambuilding
Lawn Bowl är en ny sport i Sverige och 
i Kappelshamn blir vi först på Gotland. 
Sporten är en blandning av curling, boule, 
boccia och bowling. 

Bowls är en social sport som passar 
utmärkt som teambuilding-aktivitet. 
 Spelet passar alla och alla kan spela.

I vårt erbjudande ingår Lawn Bowl med 
instruktörer från KIK och efterföljande mat 
och dryck för 4–18 personer. 

När ett företag bokar ett event via 
Kappels hamns IK så stödjer man klub-
bens nya sektion för bowls. Bokning via 
KIK påverkar förstås inte priset på mat och 
dryck uppåt, tvärtom lämnas rabatt.

Fyll in formuläret på KIK:s hem-
sida så skickar KV en offert till 
företaget
Mer info och formulär för att fylla i alla 
önskemål finns på KIK:s hemsida:  

Stöd KIK – hjälp oss med dina företagskontakter!

kappelshamnsik.se/bowls/foretagsevent/
Foto: Radio Gotland
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Det händer mycket på den gamla affär-
stomten mitt i byn, där det nu under 
många varit verksamhet med många 
olika restauratörer. I fjol kom ett lyft 
när Hans Hågestam och Patrik Wige-
lius köpte fastigheten och lyfte kvalitén 
på maten och det har varit öppet under 
stora delar av vinterhalvåret, uppskattat 
av alla som befunnit sig på byn då. 

– När vi öppnade upp förra sommaren 
hade vi inga stora förväntningar på pre-
miäråret, men det har gått bra. Vi upp-
skattar det sociala hänget på byn under 
lågsäsongen och under högsäsongen blir 
allt förstås mer kommersiellt inriktat på 
turister. Vi räknar med att allt vi investe-
rat är långsiktigt – förutom restaurangen 
hela trädgården med boulebanorna 
sedan ifjol och Lawn Bowl och Padel-
banor detta år. På sikt blir det också upp-
rustning av bostadsutrymmena i de båda 
fastigheterna. 

Personalrekryteringen flyter på bra. 
Våra nya killar i köket heter Tomas 
Johansson och Leonardo Sobrado. 
Tomas bor sedan ett år tillbaka i Lärbro 
och stockholmaren Leonardo bor på hos 
KV nu under säsong. Dessutom har vi i 
det närmaste klart med sommarpersonal 
i servering och kök – några är nya och 
några unga gamla bekanta som exempel-
vis Hilda Sedman, säger Patrik.

Vi som redan varit på Verandan under 
våren kan intyga att Tomas och Leo-
nardo behärskar matlagningskonsten 
fullt ut – dessutom läggs maten upp jät-
tefint på tallrikarna. 

Hasse meddelar att ett sängläge under 
vintern på grund av Covid-19 har gjort 
att det stora arbetet med Lawn Bowl- och 
Padel-banorna blivit lite försenat, men 
han räknar med att allt är i ordning före 
midsommar.

Ett par tre veckor in i juni räknar Hasse 
och Patrik med att restaurangen är 
öppen alla dagar, fram till dess är det fre-
dag – söndag som gäller och kanske tors-
dagar också.

BERRA SANDSTRÖM

KV utvecklar fjolårets succéverksamhet  
med Padel, Lawn Bowl och nya kockar

I FÖRETAGSKIKAREN

Trycker Allt, till Alla, Överallt.Trycker Allt, till Alla, Överallt.
Bäst och Billigast!Bäst och Billigast!
www.thomastryckare.sewww.thomastryckare.se
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Magnus och Linda Friberg har det 
senaste året investerat i både byggnader 
och verksamhet. Som märkts för alla 
som åkt 149:an och passerat Gotlands-
våfflan har det varit stor aktivitet på tom-
ten. Boningshuset har totalrenoverats 
och restaurangens lokaler rustades upp 
rejält inför sommarsäsongen ifjol. Nu 
har även markarbeten möjliggjort rym-
ligare parkeringsalternativ. 

Dessutom har Fribergs köpt in fastig-
heten i Lärbro, där Pizza Tallen huserat. 
Där har all inredning i köket och serve-
ringsutrymmen bytts ut och serverings-
lokalen har fått uppfräschade väggar och 
golv. 

I år kommer verksamheten där vara 
inriktad på frukostförsäljning på mor-
gon/förmiddag och främst napolitansk 
pizza på eftermiddag/kväll. 

Magnus är optimistisk och tror på sin 
affärsidé och på att hålla öppet båda sina 
verksamheter 1 juni till 31 augusti. En av 
drivkrafterna är att familjens tre, snart 
fyra barn ska kunna tillbringa alla tre 
sommarmånaderna i den härliga miljön 
nära Kappelshamnsviken. 

Magnus själv har sagt upp sin anställ-
ning i Oxelösund för att kunna ägna sig 
åt sin alltmer expanderande verksamhet 
på ön. Men familjen bor ännu resten av 
året i Nyköping.

Magnus berättar vidare:
– Ja det har hänt en del här på gården 

de senaste åren. Från en gammal gård 
som i princip varit helt förfallen – och 
bebott en till två veckor om året – har 
huset fått sig ett ordentligt lyft. 

Vi har successivt efter varje säsong 
försökt att anpassa och effektivisera verk-
samheten. Detta år har vi investerat i en 
trevligare och än mer hygienisk uteser-
vering. Vi har gjort ett omfattande mark-
arbete – tagit bort befintligt gräs och jord 
för att ersätta det med stenfraktioner. 

Vi håller på för fullt att montera ihop 
nya möbelgrupper som ska bli lättare att 
torka av och hålla fräscha. Idag jobbar 
vi med att bli ännu mer klimatneutrala i 
den lilla våffelstugan.

Gotlandsvåfflan expanderar –  
tar över pizzerian i Lärbro

Entreprenörsfamiljen Friberg

Nya GotlandsPizzan i Lärbro

– Ja, verksamheten expanderar. Förra 
året 2020 hade vi 13.500 ätande gäster 
och 4.200 parkerade bilar.

Vi känner oss väl förberedda på en 
underbar säsong 2021 med en riktigt här-
lig och stark personalstyrka och två utbil-
dade proffskockar i spetsen. Vi kommer 
att öppna som planerat 1 juni och smyga 
igång med lite nyheter under andra 
veckan. En av våra nyheter på dessertsi-
dan är en våffla med smarrig glass från 
Glassmagasinet med massor av choklad 
och marshmallows med mera som kom-
mer att heta RaukyRoad, säger Magnus 
och avslutar sedan med något om sats-
ningen i Lärbro.

– Vi håller på att restaurera och göra 
iordning Pizza Tallens lokaler. Där kom-

mer vi att ha en klassisk frukostbuffé 
med lite industriell inredning och look 
från kl 07.00 – 11.00 varje dag. Vi försö-
ker även där att bli så klimatsmarta så 
långt det bara går och kommer att köra 
Barlingbos sortiment på allt drickbart – 
öl, vatten och läsk och självklart gin från 
Hellströms som tillverkas här på Got-
land.

Restaurangen GotlandsPizzan kom-
mer att vara öppen preliminärt från 14.30 
till 22-tiden.

Det kommer att serveras stenugnsba-
kad pizza på italienska stenar i en hög-
temperatursugn. Meny och utbud kom-
mer att presenteras på Facebook och 
hemsidan inom kort.

BERRA SANDSTRÖM
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Vid Hallväg knappt en halvmil norrut 
har den som passerat sett en febril verk-
samhet under våren i området strax norr 
om Krist Kanal*. Där var underteck-
nad och sommarjobbade några veckor 
1967 med bland annat sprängnings- och 
armeringsarbete långt under jord. Ett kul 
feriejobb! Då iordningsställdes en förva-
ring under jord av olja för beredskaps-
ändamål och en stor hamnpir byggdes 
nedanför mot Kappelshamnsviken. 30 
år senare hade det säkerhetspolitiska 
läget medfört att Försvarsmakten ville 
avveckla verksamheten och efter en viss 
sanering sålde Fortifikationsförvalt-
ningen den stora fastigheten Hall Westö 
1:8 till en trio privatpersoner, däribland 
Peter Jakobsson. Westö-satsningen har 
han tillsammans med sin kompanjon 
Mikael Norberg.

– Jag var en av de tre som köpte områ-
det av Fortifikationsverket. Vi var tre 
gotlänningar som köpte området, men 
en köptes ut på vägen. Då var det två 
fastigheter. Idag är det uppstyckat till tio 
fastigheter. Vi ägnade cirka åtta år för att 
få till en detaljplan för området. Inled-
ningsvis låg även strandmarken inklu-
sive piren med i detaljplanen, men den 
delen som ligger inom strandskydd lyf-
tes bort på vägen. Då försvann planerna 
på havsbad och café på piren. För när-
varande finns inga andra planer gällande 
piren, än att den ska kläs in med trädäck 
med möjlighet att anlägga med fritidsbå-
tar. Detta kräver strandskyddsdispens.

Vi har anlagt en avsaltningsanlägg-
ning som kan producera cirka 120 kubik-
meter vatten per dygn och vi har även 
byggt ett eget avloppsverk.

– 2019 påbörjade vi ett projekt med 24 
enheter. Tyvärr tajmade vi marknaden 
dåligt. Kort tid efter vi lagt ut enheterna 
till salu gick marknaden för nyproduk-
tion rakt in i väggen. Det vart helt plöts-
ligt helt omöjligt att sälja enheterna på 
ritning. Många stora fastighetsutvecklare 
fick problem. Vi valde då att lägga pro-
jektet vilande. På vägen köpte ett stort 
fastighetsbolag, Fagerhyltan AB, in sig 
i projektet. Arkitekten  Johan Lindvall  – 
känd från SVT:s ”Hemma hos arkitek-
ten”, anlitades för att rita 14 nya ”strand-
villor.” Bygget är i full gång där 9 av 14 

hus är resta. Den främre raden beräknas 
vara klar i juli och i september ska allt 
vara klart, fortsätter Peter

– Området är tänkt som en lugn till-
flyktsort full av motionsaktiviteter. Pla-
nerna är att bygga pool, gym, bastu, 
padelbanor, boulebanor. Här finns det 
bra möjlighet till vandring, löpning, 
cykling, havsöringsfiske och att paddla 
kajak. Dessutom SUP – Stand Up Padel, 
en vindsurfingbräda utan segel som man 
står upp på och paddlar, säger Peter.

– Vi räknar med att det totalt kommer 
att bli 150–200 enheter, när det är fullt 
utbyggt med hotell, restaurang, service-
butik med mera.

Jag och Mikael äger fortfarande pro-
jektet tillsammans med Fagerhyltan AB.

Vi hoppas att vi kan skapa en ny 
turistdestination som kan ge många nya 
arbetstillfällen och nya möjligheter för 

andra verksamheter runt Kappelshamn, 
avslutar Peter.

I mitten av maj var det full verksam-
het i området med ett tiotal arbetande 
på plats – en härlig blandning av gotlän-
ningar, fastlänningar och andra euro-
péer.

En av dem är som du ser på bilden 
lärbrobon Morgan Jakobsson. Kappels-
hamns-uppvuxne Mogge jobbar med 
VVS för Bravida.

BERRA SANDSTRÖM

*Namnet Kristi Kanal har inte som man 
kanske skulle tro någon religiös bakgrund. 
Kanalen är uppkallad efter en kvinna som 
hade en såg uppströms och som hette Kris-
tin.

Storsatsning vid Gamla Oljehamnen
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Vid Kappelshamnsvikens början, allde-
les vid vägkorset där vägen mot Storugns 
och Bläse utgår från 149:an, ligger en 
gammal festplats som varit övergiven 
i nästan 40 år. Den hette Strandängen 
och var en välkänd och välbesökt fest-
plats som iordningställdes under mit-
ten av 1930-talet. Gotlands Förenade 
Kalkbrott  – föregångare till Nordkalk – 
skänkte marken till Grov- och fabriksar-
betareförbundets avdelning på Storugns. 
I samarbete med Lärbro Arbetarkom-
mun  – som senare övertog ägandet – 
gjordes festplatsen i ordning. Där fanns 
dansbana och bodar med kaffe, pilkast-
ning, lotterier och tavelskjutning med 
mera. Från några enstaka danser på 
40-talet blev festplatsen allt populärare. 
Trots stor konkurrens av andra dans-
ställen på norra ön arrangerades under 
större delen av 60- och 70-talen lördags-
danser vid ett tiotal tillfällen varje som-
mar med start på pingstafton. Midsom-
mar blev snart det mest populära tillfäl-
let, då ungdomar och vuxna samlades för 
fest på själva midsommarafton – många 

Strandängen återuppstår  
efter 40 års dvala

hade med sig billig, men stark smuggel-
sprit från Storugns-båtarna. På midsom-
mardagen var det familjer med barn som 
lekte och dansade eftermiddagen lång. 
Mot slutet av 70-talet minskade popu-
lariteten och ungdomarna brydde sig 
allt mindre om pardans, utan de höll till 
mest på parkeringen. 1983 arrangerades 
den sista lördagsdansen i Strandängen.

Lärbro Arbetarkommun överlät festplat-
sen till Lärbro Hembygdsförening 2007. 
Hembygdsföreningen har haft en ambi-
tion om att kunna rusta upp den numera 
kulturminnesmärkta samlingsplatsen. 
Ett arbete som påbörjades för fem år 
sedan och som tar mycket tid och kraft. 
När pandemin med alla restriktioner 
är borta hoppas hembygdsföreningen 
kunna göra en återinvigning nästa år.

KIKaren besökte den gamla festplatsen i 
slutet av april och träffade då på ett gäng 
närboende som lagt ner flest timmar på 
det ideella arbetet med restaureringen – 
Kalle Ahlström, Roland S vensson, 

 Ann-Marie Ulrich,  samt Cecilia Karl-
bom och Lars Jakobsson.

Kalle berättar:
– Prioritering för vår arbetsgrupp är 

att fixa entrén, måla den i ursprunglig 
färg och fixa flaggstängerna med hjälp 
av skylift. Nästa projekt är nytt tak på 
tombolalängan som skadades av träd vid 
stormen för något år sedan.

Vi hoppas få till en helg med dags-
verke och många som vill ställa upp för 
att skrapa, borsta och måla de blå bygg-
naderna.

De gamla uttjänta röda byggnaderna 
får vara som de är i nuläget – kanske 
något för framtida krafter.

Inför nästa år hoppas vi att kunna åter-
ställa en dansbana, troligtvis mindre än 
den som är borta. Den var 15 x 15 meter. 
Vi vill bevara plintarna som minne av 
den gamla banan. Förhoppningsvis kan 
det bli dans där nästa år. Elverk måste 
fixas då det inte finns ekonomi i att att 
koppla upp mot GEAB för de sommar-
arrangemang som kommer att anordnas.
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En tidningsannons från 1966, då det Gotlands mest kända orkester The Walkers var en publikmagnet.

Vi ska också fixa parkeringen. Vi fick 
tre lass vägavbaning av Nybergs att plana 
ut med. En del stubbar måste bort – det 
har Per-Axel Smolka lovat att hjälpa oss 
med.

Vi har hittat en del kuriosa när vi 
rensat området – bland annat. en flaska 
med den polska klassiska 70-procentiga 
smuggelvodkan i snåren där det plan-
kades in. Som du ser på bilden finns 
den klassiska blåvita etiketten inte kvar, 
tyvärr.

Lindblom. Rälsen hade varit perfekt 
att ha som bas för en nylagd dans-
bana. Det var synd tycker vi idag, 
även om rälsen fyller en fin funk-
tion idag för Bläse-tåget.

Förutom vi fem på bilden så vill 
jag nämna två personer till som 
jobbat mycket i vår grupp, näm-
ligen Björn Karlbom och Claes-
Henrik Dahlgren.

Kalle har en genuin koppling till 
klubben som ungdomslagledare 
i fotboll på 80-talet och funk-
tionär under de första lamm-
grillningsfesterna och storugn-
skillen Classe – idag visbybo – 
har ett äldre syskon, 88-årige 
Bror-Gunnar – kallad Nalle – 
som under utedanserna var 
en känd profil som en schysst 
ordningsvakt. Classe själv 
har också en koppling till 
klubben. Han var en pålit-
lig ytterback 1974–76 under 
KIK:s första år i fotbollsse-
rien.

Festplatsen var dock ändå fram till slutet 
ett bra ställe att samla många  människor 
på. Den 11 juli 1982 höll Aktions gruppen 
mot miljöföring i Kappelshamnsviken en 
segerfest på festplatsen efter att ha lyck-
ats stoppa dåvarande Storugns-ägaren 
Cementas planer på att tvätta kalksten 
ute i viken. Tusentalet personer räkna-
des in, som för två kronor fick ett själv-
porträtt målat av Channah  Bankier och 
kunde sedan titta på sång- och spexfram-

trädande med fyra av bygdens unga tje-
jer. Tösernas framträdande var regisserat 
av dramatikern och kulturprofilen Maria 
Gripe. Den som ledde olika scenframträ-
danden som konferencier var rikskändi-
sen Lasse Strömstedt. I aktionsgruppens 
ledning fanns såväl kommunister som 
högerfolk, centerpartister och socialde-
mokrater – så tacka fasen för att det blev 
stor uppslutning på segerfesten.

BERRA SANDSTRÖM

Vi har fått en stor donation från en 
som uppskattar arbetet med att återställa 
kulturarvet Strandängen. Hen vill dock 
vara anonym.

Ingen av oss har kommit på några 
roliga minnen från forna dagar. Min-
net suddades troligen ut under kvällen. 
På den tiden var det hederliga slagsmål. 
Den som kom i underläge hjälptes upp 
igen efteråt.

Det vore väldigt kul om det finns 
några bilder från festplatsen från förr. 
Mejla isåfall till kalle6394@gmail.com 
eller ring till 070 868 35 07.

Dansbanan med underliggande räls 
skänktes bort för många år sedan till 
Bläse Kalkbrusmuseum av tidigare äga-
ren – trots protester från främst Berth 
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Kappelshamnsborna var tidigt ute med 
att bilda föreningar, såväl ekonomiska 
som ideella. Som jag berättat tidigare 
bildades Kappelshamns stenhuggarfack 
redan 1898. Stenhuggarna hade stora pla-
ner inför framtiden – bland annat upp-
förande av ett Folkets Hus av stora pro-
portioner. De vardagliga frågorna var att 
hantera konflikter – både lockouter och 
strejker. Men när alla tre stenhuggerier 
lagts ner vid sekelskiftet, så upplöstes 
denna fackförening. Två föreningar vars 
bildningsår är okänt är Idrottsföreningen 
och Ulse Dulse, men helt klart är att de 
var bildade före 1930. Idrottsföreningen 
lånade ut 400 kronor till Folkets Hus-
bygget och Ulse Dulse skänkte en obli-
gation värd 50 kr. Dessa föreningar ver-
kade vara löst sammansatta. Gotlands 
Idrottsförbund har ingen kännedom om 
någon idrottsklubb här på den tiden. 
Ulse Dulse – som är en försvenskning av 
latinets Utile Dulse som betyder ”det nyt-
tiga förenat med det nöjsamma”.

Det var först under 30-talet som för-
eningslivet tog fart på allvar. Under det 
decenniet bildades tio föreningar – samt-
liga med koppling till arbetarrörelsen 
eller till fisket. Orsaker till detta kan för-
klaras av den starkt framväxande arbe-
tarrörelsen och det omfattande fisket.

Först ut var Arbetarkommunen som 
bildades 30 april 1930. Vid det första 
medlemsmötet en dryg månad senare 
beslöts att ett Folkets Hus skulle upp-
föras. Samma år bildades en SDUK-
klubb  – som sedermera ändrade namn 
till SSU  – och NOV avdelning 1400 
Frihetskämpen, en nykterhetsorganisa-
tion. För att erhålla lån från LO:s Folkets 
Hus-fond fodrades en ekonomisk fören-
ing som bildades i juli samma år – den 
fick namnet Kappelshamns Folkets Hus 
Byggnadsförening upa.

1932 bildades Kappelshamns Fiskar-
förening – en lokalavdelning ansluten till 
Gotlands Fiskarförening.
1934 bildades både Kappelshamns Koo-
perativa Kvinnogille samt Kappelshamns 
Fiskförsäljningslag – också en lokalav-
delning ansluten till Gotlands Fiskför-
säljningsförening.

Kappelshamn förr i tiden – föreningslivet

ÅKE BERÄTTAR

Vid utgången av 
1933 stod Folkets 
Hus färdigt till en 
kostnad av 17.000 kr. 
Med pompa och ståt 
skedde invigningen 
21 januari 1934. Det 
hela var inramat med 
blåsorkester från 
Visby och invignings-
tal av byns starke man 
ordföranden Tyko 
Lehrberg.

1935 bildades Kap-
pelshamns Konsum-
förening. Som vi vet 
idag kom inte någon 
butik till stånd, trots 
att tomtmark hade 
införskaffats. Koope-
rativa Förbundet var 
negativt – troligen på 
grund av att det redan 
fanns två handelsbo-
dar på byn.

Under 30-talet bygg-
des en ny fiskehamn 
varje år på Gotland. 
Nu var turen kom-
men till Kappels-
hamn. Därför bilda-
des Hamnföreningen 
1 april 1934. Hamn-
bygget – som skulle 
kosta 78 000 kr – 
stod klart först vid andra världskrigets 
utbrott, varför invigning fick vänta till 
1946. Invigningstalare var riksdagsman-
nen och bondeförbundaren Per Svens-
son i Stenkyrka.

Under 30-talet måste Kappelshamn 
varit den föreningstätaste orten på Got-
land.

Kappelshamnsborna var inte enbart 
verksamma i de lokala föreningarna – de 
var även aktiva i kommunalpolitiken. Vid 
det första valet av kommunalfullmäktige 
i september 1936 hade de röstberätti-
gade två listor att välja på – arbetarlis-
tan och den borgerliga listan. Den förra 

erhöll nio mandat och den senare sex. Av 
Hangvar fullmäktiges femton ledamöter 
var åtta bosatta i Kappelshamn och tidi-
gare nämnde Tyko Lehrberg valdes till 
ordförande. Han blev samma år lands-
tingsman i Gotlands landsting. Av de 
åtta från Kappelshamn var sju socialde-
mokrater och en bondeförbundare.

ÅKE BROBERG

Folkets Hus och Fiskhamnsföreningen är 
de enda av de som Åke berättat som ännu 
är existerande. Den 18 augusti 1973 åter-
uppstod en förening för idrott i och med 
att KIK bildades. Det uppmärksammades 
rejält av Gotlands Tidningar i september 
samma år.
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Artist
Född 8 aug 1937, död 12 
nov 1987

Flyttade till Sverige och 
Ekerö 1950

Har hungerstrejkat mot 
skatteskuld, Olof Palme 
medlade

Skivdebut 1964 med 
Ballader och oförskämd-
heter

En av Sverige största 
trubadurer

Huvudstad
Grundades 1855 och 
från 1910 administrativ 
huvudstad

Landet har även en 
lagstiftande och en 
rättslig huvudstad

Namnbyte till Tshwane 
har föreslagits

Har utsatts för två Boer-
krig

En av värdstäderna 
under fotbolls-VM 2010

Seriefigur
Publicerades första 
gången i Fantomen 1988

Utspelar sig i pseudoför-
historisk tid

Egen tidning från 1998

Ofta konflikter mellan 
huvudpersonen 
och Lilleman och 
Gammelman

Tecknad av Jonas Darnell

Film
Kom ut 1991 baserad på 
roman från 1988

Nominerades till sju 
Oscars, vann fem

Spelades in i och kring 
Pittsburgh, USA

Har fått flera uppföljande 
TV-serier 

Handlar om psykopater 
och seriemördare

Idrott Startades 1895 i USA
Gick först under namnet 
Mintonette

Sedan 1964 med i 
sommar-OS

Avsaknad av fysisk 
kontakt

Spelas både inom- och 
utomhus men på olika 
sätt

Historisk händelse
Denna svenska händelse 
kunde följas av 200 
miljoner tv-tittare

Vilhelm Moberg bjöd på 
smörgåsar

200 demonstranter och 
polis drabbade samman

Några omringar än idag 
Erik Glemmes tehus

Utspelade sig natten till 
den 12 maj 1971 i Stock-
holm

Cornelis Vreeswijk, Pretoria, Herman Hedning, När lammen tystnar, Almupproret
X12 12X
Röd tråd : Tommy Sandlin, Conny Evensson, Kent Forsberg, Bengt-Åke Gustafsson. Alla har vunit VM-guld i ishockey som förbundskapten för Sverige.

3 mars knivhuggs åtta personer i en 
svensk stad. Vilken?
1 Västervik
X Vetlanda
2 Värnamo

23 mars går ett fartyg på grund i Suezka-
nalen. Vad hette det?
1 Ever Given
X Never Driven
2 Evergreen

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Tommy Sandlin Conny Evensson Kent Forsberg Bengt-Åke Gustafsson

RILLES FRÅGESPORT

19 april flyger den första farkosten på pla-
neten Mars. Vad heter farkosten?
1 Curiosity
X Superstitious
2 Ingenuity

23 april avgjordes Gymnastik- VM. Hur 
många grenar ingår i mångkamp?
1 Sex
X Sju
2 Åtta

22 maj avgörs Eurovision Song Contest. 
Ett land fick noll poäng. Vilket?
1 Cypern
X Moldavien
2 Storbritannien

 23 maj rasar en linbana med flertalet 
döda som följd. I vilket land?
1 Schweiz
X Italien
2 Frankrike
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Provsmakning på glass
1 maj kunde vem som helst åka ut till 
Westö på Hall för att provsmaka speciella 
glassar, veganska utan grädde – lite som 
sorbet, men inte så syrligt utan en mjuk 
söt smak. En variant med havtorn och 
en favorit blev palsternackaglass med 
choklad. Louise Lundström serverade 
gästerna utanför sin bostad och hon har 
redan fått kontrakt med anrika restaur-
ang Lindgården i Visby om glassleverens. 
Går hennes planer i lås kommer vi att se 
hennes mobila Pop up-glasskiosk lite här 
och där på ön framöver.

Klubbstugan används för lite av varje

Det är kul att vår fina klubbstuga används 
för olika sammankomster. En marslör-
dag var det ett pokergäng som samlades 
för att umgås och spela lite. Som du ser 
på bilden satt dom coronasäkert vid två 
bord och höll bra avstånd. Alla var dess-
utom nära bekanta. 

Hembaket öppnar upp
Agneta Enderberg meddelar att hon 
har lördagsöppet fram till midsommar 
och sedan öppet kl 9–16 alla dagar i 
veckan utom onsdagar. Om man bara 
vill köpa frukostfrallor så går det bra 
att titta in redan runt åtta.

Det blir nya sorters fikabröd, lite 
mindre sortiment matbröd, hemgjord 
glass, praliner och mer färdiga mackor.

Även Fiskhamnsföreningens  
årsmöte framflyttat
Ordföranden i Kappelshamns Fisk-
hamnsförening låter meddela att års-
mötet 2021 kommer att äga rum under 
sommarmånaderna, men inget datum är 
ännu bestämt.

Amy Rankin på Länsstyrelsen i Visby 
meddelar följande om Kappelshamns 
Hamn:

Fortifikationsverket  ansöker om 
hamnverksamhet hos Försvarsinspektö-
ren för Hälsa och Miljö (FIHM) för mili-
tär verksamhet. De är fortsatt öppna för 

möjligheten att verksamhetsutövare för 
Gotlands färjetrafik kan utnyttja hamnen 
som reservhamn.

Trafikverket har med anledning av 
den utredning Länsstyrelsen gjort pekat 
ut Kappelshamn som möjligt riksintresse 
under definitionen ”en hamn av central 

betydelse”. Länsstyrelsen har svarat i en 
remiss att vi ser positivt på detta. Inget 
beslut har fattats än. Trafikverket jobbar 
vidare med frågan och vi inväntar fort-
satta dialog med dom.

Förhoppningsvis finns det mer att 
berätta senare i år.

Reservhamnen

SMÅTT & GOTT

Därefter var Suderbyns ekologiska 
jordbruk på besök med sina volontärer 
med olika nationaliteter som bastade och 
doppade sig vid badbryggan, innan dom 
avslutade lördagkvällen med lite smas-

kiga godisgrejer som äppelkaka, chok-
ladbakelser med mera och bjöd då in 
denna tidningsredaktör på godsakerna. 
Alla glada och nöjda…
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Micke Åskoogh och Leif Yttergren också kända idrottsnamn i KIK

Thomas Bodström spelade en veteran-
match 2004 borta på Traume IP mot 
Visby AIK – där bidrog han som for-
ward med två mål till vinsten med 2–1. 
Året därpå på Snäckersvallen mot Fårö-
sund bidrog han som mittback till att vi 
höll nollan och vann med 2–0. Sedan såg 
Boda till att vi gick till finalspel i några 
inomhuscuper.

KIK har faktiskt ytterligare en spelare 
med allsvenska meriter, Mikael  Åskoogh. 
Micke spelade 7 matcher för GIF Sunds-
vall 2004 och hamnade senare på Got-
land och i FC Gute, innan han avslutade 
karriären med 13 matcher för klubbens 
A-lag i div 5 2012 , där han gjorde 7 mål. 

Den fotbollsspelare som haft flest 
landslagsuppdrag är utan tvekan Leif 
Yttergren – fast i en annan sport. Leif 
med rötter på Hall medverkade i 124 

landskamper i basket för Sverige som 
han även representerade vid OS 1980. I 
KIK spelade han 2 A-lagsmatcher 1992, 
och i B-laget 1991–94 var han med i 13 
seriematcher och gjorde då totalt 10 mål.

BERRA SANDSTRÖM

Klubben exponerades vid  
landskamp på Friends Arena
KIK storsponsor ICA medverkade vid ett 
par av årets landskamper på nationalare-
nan Friends i Solna. Då passade Kappels-
hamns Dino Larsson även att lägga in 
klubbens namn på långsidans reklam-
skyltar som du kan se på bilden. 

Info från camping arrendatorerna
Enligt rapporteringen från Destina-
tionen och andra turistkanaler så har 
trycket på besök på Gotland ökat väsent-
ligt sedan förra året. Vi kanske får se fler 
utländska gäster igen, då vi ju har öppet 
för turister till Sverige.

Vi har ju numera ett coronaanpassat 
kök med vägg mellan de två köken. Klub-
ben har lovat att sätta upp ytterligare en 
”elryggsäck”, vilket också skapar möjlig-
heter för ett coronaanpassat leverne.

Vi har också öppnat upp en ny infart 
så att det förhoppningsvis blir lättare att 
hitta infarten, från parkeringen.

Mysigare väntan på bussen
Busshållplatsen utanför Snäckers vallen 
heter ju Campingen, så därför tyckte Ing-
abritt att den borde göra skäl för namnet 
med en häftig inredning – Sveriges bäst 
inredda och mysigaste busskur?
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Återigen fick klubben gjort mycket på 
arbetsdagen en aprillördag. Gångar ren-
sades från ogräs, det saltades såväl där 
som på boulebanan och utegymmet, 
campingköket fixades och dom sex nya 
fina trädgårdsmöblerna skruvades ihop. 
Inomhus städades det. Coop i Lärbro 
skänkte sponsrade nybakade goda bullar 
till fikat. Ärtsoppelunchen var som van-
ligt tillagad av Gunnel.

Tack alla närvarande för bra arbetsin-
satser denna kylslagna vårdag! 

BERRA SANDSTRÖM

Vi fortsätter på tomgång och tar en dag 
i sänder i dessa tider, men en dag med 
fagning i vår vackra park fick vi till och 
den blev ännu vackrare nu. Ett 20-tal 
kom och kämpade. Stort tack er alla som 
räfsade, städade och pillade med lite av 
varje.

Sommaruthyrningarna ramlar in 
efterhand, inte som förr men några 
veckor i alla fall i skrivande stund.

Vi har äntligen tagit ett beslut om 
datum för årsmötet, lördagen 21 augusti 
kl 10.00 och vi serverar frukost/brunch. 
Återkommer med en kallelse.

Vi smider vidare på planerna gällande 
ett byte av värmesystemet. Återkommer 
om det.

Vi håller även ännu på att åtgärda dom 
anmärkningar vi fick vid brandskydds-
besiktningen i våras, snart är vi klara 
med det… stort tack till er alla som är 
inblandade.

Så en liten påminnelse om att betala in 
medlemsavgiften.

UFFE LINDAHL

FOLKETS HUS

Bra uppslutning på klubbens  
arbetsdag även denna pandemivår!
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Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 

VI FEM

Peter Ranke, Kappelshamn
Jag är medlem i Kappelshamns IK då klubben har en fullstän-
digt unik förmåga att hålla byn samlad och levande. Klubben är 
som mitt andra hem, med alla dess underbara medlemmar och 
aktiviteter.

Lotta Lampa, Storugns
Jag är uppvuxen med föreningsliv, jag 
började spela fotboll på det glada 80-talet 
i min hembys fotbollsförening Assi IF 
utanför Kalix, sen har jag hunnit med 
lite olika klubbar så som Piteå IF, Vasa-
lund/Essingen med flera. Jag har varit 
ordförande för Konstnärer i Norrbotten 
och jobbar idag i styrelsen för Svensk 
Form, Norrbotten. Föreningsliv innebär 
gemenskap, är utvecklande och en kan 
vara med och påverka.

Så därför kändes det naturligt som 
nyinflyttad till Storugns – trots att fot-
bollsskorna är på hyllan och min ateljé 
än så länge är kvar i Kalix – att vara med-
lem i KIK och stötta bygden. KIK verkar 
vara en driven förening där det händer 
mycket, vilket uppskattas. Byabastun är 
fantastisk, den hyr vi så ofta vi kan!

Peter Arkell, Kappelshamn
När jag träffade min fru Ingela för snart 
35 år sedan märkte jag att KIK var en ton-
givande faktor i vackra Kappelshamn. 
Minns fortfarande min medverkan i den 
legendariska varpa-tävlingen på 90-talet. 
Vad jag minns så gick det inte så bra, 
minns inte min placering – kanske för-
trängt – men vem vet, kanske det blir 
comeback. KIK är en stor bidragande 
faktor till alla fina aktiviteter i bygden. 
Allt från fotboll, boule, varpa, bastu, 
midsommarfirande och mycket annat. 
Ett fantastiskt arbete som skapar anda 
och bidrar till god gemenskap, glädje och 
kreativitet. Eftersom jag, sedan drygt ett 
år tillbaka är fast boende här i Kappels-
hamn, ser jag det som självklart att stödja 
den fina verksamheten. Ser fram emot 
många härliga upplevelser framöver.

Paul Stephansson  
Stockholm och Kappelshamn
Jag är med i KIK för att det känns viktigt 
att stödja klubben som ordnar så många 
bra arrangemang och håller idrottsplat-
sen igång. Det är också kul att få hem 
KIKaren och läsa om vad som händer i 
Kappelshamn under vinterhalvåret.

För mig är KIK synonymt med boll-
kul. När barnen var yngre var vi ofta på 
Snäckersvallen och spelade fotboll. Alla 
fick vara med oavsett ålder och nivå. 
Efteråt kunde vi ta ett dopp på badplat-
sen. Det är fina sommarminnen.

Stella Paulin Fahlström, Kappelshamn
Sen vi flyttade hit har det inte hänt så 
mycket som jag kunnat vara med på. 
Men jag tycker att det verkar som att ni 
har roliga aktiviteter på sommaren. Jag 
tycker om att gå och basta med mamma 
ibland.



Medlemsavgift

2021
Årsavgiften är 200 kr per  vuxen, 
100 kr per  ungdom (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

Söndagar kl 10–12 på KV
13 juni – 26 september 2021

Kostnad 50 kr per gång  
inkluderar banhyra och  låneklot. 

Medlemsavgift i KIK krävs.

Augusti
Lördag 7, kl 17.30
Årsmöte

Lördag 7, kl 19.00
Lammgrillningsfest, endast medlemmar, 
anmälan senast 31 juli 

Lördag 21, kl 10.00
Årsmöte Folkets-föreningen i 
 Kappelshamns Folkets Hus

September
Lördag 4, kl 10.00
Klubbmästerskap i bordtennis i  
Folkets Hus, ungdomar

Lördag 4, kl 11.00 
Klubbmästerskap i bordtennis i  
Folkets Hus, vuxna

Söndag 29, kl 10.00
Klubbmästerskap i Lawn Bowl på KV, 
singel och dubbel (lottade lag)

Utegym
Modernt utegym med 10 stationer. 
Instruktioner till 12 olika övningarna finns 
på en stor skylt vid gymmet. De finns 
också att studera och skriva ut på klub-
bens hemsida kappelshamnsik.se.

Bollkul
KIK arrangerar förstås sedvanliga sommar-
aktiviteter såsom organiserad spontanfot-
boll, boule, brännboll, kubb och varpa. 

Vi affischerar och meddelar på Facebook 
och på hemsidan när vi kommer igång.

Bada bastu
Bastun är öppen lördagar 15.30–17.30 för 
herrar, 17.30–19.30 för damer och 19.30-
21.30 blandat. Avgiften är 30 kr för vuxna 
och 15 kr för 7-14 år. Årskort 600 kr för 
vuxna och 300 för 7–14 år. 

Det går bra att boka andra tider. Upp 
till 5 bastubadare kostar det 150 kr 
för medlemmar och 300 kr för icke-
medlemmar. Därefter tillkommer 30 kr per 
person. Ring 070-523 39 19 för att boka. 

Mer att göra på 
Snäckersvallen
Liksom alla campinggäster får 
medlemmar givetvis gratis låna bouleklot, 
fotbollar, brännbollstillbehör, kubbspel 
och varpor att använda vid anläggningen 
på lämplig plats! 

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

Juni
Söndag 13, kl 10.00
Start för Bowls på Kappelshamns Veranda 
– sedan varje söndag till och med 
september

Fredag 25, kl 13.00 
Midsommarfirande på Campingplanen 
bredvid Snäckersvallen

Söndag 27, kl 10.00 
Promenadorientering med utgångspunkt 
från klubbstugan vid Snäckersvallen

Juli
Lördag 17, kl 10.00
Klubbmästerskap i varpa vid 
Snäckersvallen

Fredag 23, kl 10.00
Triathlon (mer info kommer på hemsidan 
och via affischering) start och mål 
Snäckersvallen

Söndag 25, kl 12.00
Traktorträffen på Kappelshamns Hamn – 
ett Folkets Hus-arrangemang

Lördag 31, kl 10.00
Klubbmästerskap i boule grundspel  
vid Snäckersvallen

Lördag 31, kl 17.00
Klubbmästerskap i boule finalspel  
på Kappelshamns Veranda

Med reservation för pandemins begränsningar.

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

För mer info om KIK:s bowls, se sidorna 5–8  
och kappelshamnsik.se. Hoppas vi ses! /Roine

HÄNDER I SOMMAR

Alla kan vara med och alla kan spela!


