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BERRAS SIDA

BYN LEVER ÄVEN  
UNDER VINTERHALVÅRET

Ganska naturligt så är sommarhalvåret 
mer späckat med aktiviteter än vinter-
halvåret, men byn och klubben lever 
året om. Utegymmet har förstärkts med 
en härlig avslappnings- och massaga-
geapparat som står i den östra klubb-
stugan. Vi låser upp där om du med-
delar oss innan. Sedan har vi förstås 
luciaevenemanget i Folkets Hus den 11 
december, pingis-KM i januari och års-
möte i februari, förutom att byabastun 
är öppen som vanligt fredag-lördag.

KALKBRYTNINGEN,  
NATUREN OCH MILJÖN

Skönt att samtliga riksdagspartier var 
eniga om att låta Cementa få respit 
med sin kalkbrytning. Jag har full för-
ståelse för kritiska miljöröster, med 
tanke på Cementas inriktning att ändra 
framställningsprocessen så att den 
blir utsläppsneutral – det tycker jag är 
något positivt vi bör gilla. Vattentill-
gången borde kunna säkras genom att 
använda såväl Nordkalks som Cemen-
tas överblivna vatten i tidigare gruv-
schakt. Den kostnaden bör inte läggas 
på Region Gotland, utan det bör hela 
landet och näringslivet betala om man 
vill använda den gotländska cementen. 
För att undvika osäkra beräkningar 
på naturkonsekvenser har det slagit 
mig att det borde gå att förändra bryt-
ningen. Istället för att gräva djupa hål 
borde man istället kunna bryta mindre 
djupt. Det skulle visserligen ”skada” 
större markytor, men varför inte åter-
ställa direkt genom att flytta det övre 
jordlagret till ytor som har brutits. Det 

är säkert ingen okomplicerad process, 
men vad jag vet har inte en sådan lös-
ning undersökts.

REVBENSBROTT
Ibland klantar man till det och det 
gjorde väl jag, minst sagt, en tidig okto-
bermorgon efter ett dopp vid badbryg-
gan. Jag trampade snett och ramlade 
en meter ner på stenarna, på badbryg-
gans norra sida – landade hårt med 
höft och armbåge. Efter ett par veckor 
med kraftig värk tog jag mig till vård-
centralen för vidarebefordran till lasa-
rettet för röntgen. Det visade sig att ett 
par revben hade fått sig en knäck. Men 
bra värktabletter och antibiotika mot 
armbågssåret gjorde att jag påbörjade 
en segdragen rehabilitering. Det dröjde 
nio veckor innan det hela var över. Men 
det var jobbiga veckor som verkligen 
begränsade vardagslivet och jag mis-
sade även att gå på Friends Arena för 
att se det härliga storderbyt och serie-
finalen mellan AIK och Djurgården i 
fotbollsallsvenskan. Kunde ändå sitta 
hemma och kolla matchen på datorn – 
men hu, vad nervöst det var. Men det 
gick ju bra – Gnaget vann med 4–1. 

AFGHANISTAN
Demokratins och fredens utveckling 
sedan 2010 lämnar väl mycket i övrigt 
att önska. Återigen har det visat sig att 
vi från västerlandet inte kan påtvinga 
andra stater vår demokrati – utan den 
måste växa fram inifrån. Tyvärr har 20 
års insatser i Afghanistan varit bort-
kastade. Förluster i människoliv som 
resultat och ett land som idag har en 
regim som står långt ifrån humanism, 

med bland annat kvinnoförtryck och 
religionstyranni.

FÄRGAD – KONSTIGT UTTRYCK
Jag kan förstå att vissa ord inte längre 
bör användas. Men jag undrar hur man 
tänker kring ersättningsorden. Hur 
kan man kalla en människa för färgad 
– är det inte äkta, utan något påmålat? 
Det finns ju ett bra beskrivande ord 
sedan tidigare, nämligen mörkhyad. 
Antingen är man det, eller ljus i hyn – 
knappast vit.

ÅTERKOMST FÖR KIK-LUCIAN
Amanda Hellenberg blir årets Lucia – 
hon var påtänkt redan förra året, men 
då satte pandemi-restriktionerna stopp 
för KIK:s Lucia-event. I år hoppas vi 
kunna genomföra arrangemanget som 
vanligt.

Ha en fin jul och ett gott nytt år och tack 
alla 305 som betalat medlemsavgift i år!

BERRA SANDSTRÖM
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SNÄCKERSVALLEN

Att göra på Snäckersvallen
Bada bastu
Bastun är öppen fredagar 17.00–20.00 för damer, 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.

 
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 klubbens hemsida 
kappelshamnsik.se. 

Boule, fotboll, varpa m m
Medlemmar kan 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 
handikapptoan. I det vita skåpet till höger om toadörren.

Den utökade damtiden har gett resultat
Den utökade damtiden på fredagar har 
varit lyckad. Oftast har fyra-fem tjejer 
utnyttjat den tiden. Det plus fortsatt 
välbesökta mixtider och många extra-
bokningar gör att vi troligen kommer 
att nå över 1 100 besökare i år – då är vi 
tillbaka på samma nivå som före coro-
napandemin. Och helgen 22–23 okto-
ber hade vi 31 besök i byabastun. Så 
många har vi inte haft på besök sedan 
augusti 2017.

En septemberfredag kom ett härligt 
gäng frimodiga tjejer från Suderbyns 
ekologiska jordbruk och besökte bya-
bastun på eftermiddagen. Som du ser 
på bilden ser dom ut att njuta av sen-
sommarvädret.

Sedan 25 år tillbaka är Ingvar Stux-
berg en av bastuns flitigaste besö-
kare. Denne numera pensionerade 
aktive klubbmedlem ses ofta vid 
Snäckersvallen på klubbens gräsklip-
pare.

Han svarar så här kort och koncist 
på frågan om varför han gillar klub-
bens byabastu:

– Det är det bästa som finns, veckans 
höjdpunkt!

BERRA SANDSTRÖM
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BOWLS

Klubbmästerskap i Lawn Bowl

Deltagare på klubbmästerskapet på restaurang KV:s magiska arena för Lawn Bowl, översta raden Roine Andersson, Annika Höök, Peter Ranke 
och Siv Larsson. I nedre raden Maud Wallqvist, Tomas Lindberg, Petter Höök och Kim Wallqvist

För första gången arrangerades klubb-
mästerskap i Lawn Bowl. KV:s magiska 
arena för Lawn Bowl bjöd på strålande 
sensommarväder. Tävlingen avgjordes 
i två distanser, singel och dubbel.

SINGEL OCH DUBBEL
Singelspelet spelades som matchspel 
där varje spelare mötte tre olika mot-
ståndare. Vilka som mötte vilka lot-
tades. Varje match spelades om fyra 
omgångar. Varje matchvinst gav 2 
poäng, oavgjord 1 poäng. Flest poäng 
samlade Roine ihop och blev således 
klubbmästare i singel.

I dubbel sattes lagen ihop beroende 
på placering i singel. Alla mötte alla 
över 4 omgångar. Flera av matcherna 
blev mycket jämna och välspelade. 
Inför tredje och sista matchen var Peter 
och Maud tvungna att spela minst 
oavgjort för att bli klubbmästare. Inför 
sista omgången mot Roine och Tomas 
låg man under med 6–1 men lyckades 
med fantastiskt spel ta 6 poäng i sista 
och vinna matchen och bli KIK:s första 
klubbmästare i lag.

ROINE ANDERSSON Maud Wallqvist och Peter Ranke, mästare

Stilstudie Siv Larsson

Peter konstaterar att segern är klar!

Kappelshamns IK Bowls sponsras av:
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Allt om KIK:s Bowls hittar du på klubbens hemsida kappelshamnsik.se

Sista träningen i Lawn Bowl för 2021 
är genomförd. Vi har haft en magisk 
sommar på den nya arenan för Lawn 
Bowl i restaurang KV:s trädgård. Flera 
av oss ser redan fram emot premiären 
till våren.

Klubbens första säsong blev lyckad. 
Efter en lite trög start anslöt fler och 
fler till träningarna. I början mest som-
marboende men några bybor anslöt 
allt eftersom. 

Många upptäckte att bowls är en 
rolig och spännande bollsport både 
enkel och svår att lära sig. Men framför 
allt är Bowls en social sport som oftast 
spelas i lag. 

Lawn Bowl på KV tar vinteruppehåll
21 medlemmar har deltagit på trä-

ningarna. De flesta var mest nyfikna 
och ville prova på. Men vi är ett litet 
gäng som tränar kontinuerligt. Flest 
gånger har Svante tränat med 13 
gånger tätt följd av Maud 12 och Kim 
och Jonas med 11.

På träningarna har vi kört övningar 
i precision, timing, banläsning, fokus 
och teknik. Och så har vi förstås tävlat 
mot varandra.

Ledare är Roine Andersson, före 
detta elitbowlare, som tagit med sig 
träningsmetoderna till KIK Bowls.

Vi vill bli fler!
ROINE ANDERSSON

Bowls på Idrottens dag i Lärbro-skolan

Bowls i Folkets hus

Kappelshamns IK var ansvarig för en 
av aktiviteterna alla elever fick prova 
på under Idrottens dag* på skolan i 
Lärbro. Elever från förskolan upp till 
sexan fick spela Bowls på KIK:s nyin-
köpta inomhusbana (en variant av 
Bowls som kallas Short Mat).

Många av elever fattade snabbt gre-
jen med Bowls och lyckades placera 
klotet nära jacken flera gånger. En kul 
dag med fantastiska barn som hejar 
och peppar varandra och med engage-
rade lärare som gillar sitt jobb. Det är 
en ynnest för norra Gotland att vi har 
en sån fin skola.

ROINE ANDERSSON

*Idrottens dag i skolan är en kul dag 
med aktiviteter för att höja kunskapen 
om barns idrottande och bygga broar 
mellan skolan, barnen och idrottsrörel-
sen. Målet är att fler ska kunna och vilja 
idrotta hela livet. Dagen arrangeras av 
RF-SISU Gotland.

Lite tröttkörda är Roine, Maud och Kim 
som hade fullt upp hela dagen med att 
instruera alla glada skolbarn!

Vi planerar att träna och spela Short Mat Bowls (kortare inomhusbana) under 
vinterhalvåret i Folkets hus. Är du intresserad av att vara med kontinuerligt eller 
bara nån enstaka gång, kontakta Roine, roine@kappelshamn.se, 070-727 83 93 
eller via Facebook Messenger. Alla medlemmar är välkomna! Obligatorisk 
föranmälan. All info på hemsidan.
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PUK INFORMERAR

Möte med Storugns-företagen
PUK står för Projekt Utveckla Kappels-
hamn. Det är en informell grupp som 
funnit i över tolv år och som jobbat 
med frågor viktiga för bygden. Efter 
en tuff strid lyckades PUK avvärja 
att Regionen sålde vår fina hamn till 
underpris till en icke offentlig aktör. 
Istället blev det så att Försvarsmak-
ten köpte hamnen via Fortifikations-
förvaltningen. Så nu är risken avvärjd 
att den förfaller eller säljs vidare till 
exempelvis Kina eller Ryssland. 

PUK-gruppen har en kärngrupp bestå-
ende av Åsa Stenström, Berra Sand-
ström, Stefan Lundgren, Katarina 
Skoglind och Leif Söderström och har 
under de senaste åren framförallt 
haft möten med de båda storugnsfö-
retagen Nordkalk och Kalkproduktion 
AB (KPAB). Vid den senaste informa-
tionsträffen i oktober avhandlades 
flera frågor – bland annat Nordkalks 
leveranser till Cementa. Här kommer 
en rapport från mötet där Nordkalk 
representerades av Ola Thuresson och 
Tua Welin samt KPAB av Marc Lindahl.

NORDKALK  
LEVERERAR TILL CEMENTA

Det blir mycket arbete med att leverera 
till Cementa, fast det är oklart med till-
stånd med mera.

Det är inte samma sten som Nord-
kalk levererar till sina andra kunder, 
utan stenen håller sämre kvalitet, det 
som vi kallar märgelsten. Bra att den 
stenen kan utnyttjas, de kommer nog 
också att tas från de gamla högarna, då 
kan stenen användas mer effektivt.

NORDKALKS  
PÅGÅENDE PROJEKT

Produktionsstopp i verket i november, 
den stora betongbyggnaden ska kopp-
las ur för att senare kunna rivas.

Utlastningen pågår som vanligt, 
men när vissa sorter tar slut kommer 
den att stanna av. Det kommer att vara 
mycket som går till Cementa, vilket 
innebär stora volymer med båt, som 
ger fler anlöp. Ska stenen transporteras 
med lastbil är det tänkt att köras över 
Klinthagen istället för över Storugns.

Arbetet beräknas vara igång igen i 
december.

KPAB
Företaget har stängt av bränsletillför-
seln till ugnen, när den kallnade revs 
all gammal tegel ur. Sedan 7 september 
jobbas det inne i ugnen med att mura 
upp den på nytt. Arbetet beräknas klart 
i november, men sen tar det ytterligare 
tid innan ugnen kan tas i bruk – den 
ska först värmas upp i olika omgångar. 
Kanske hinner KPAB med ett par 
dygns produktion i slutet av november. 
Fram till dess är det ganska tyst.

Hälften av det urplockade teglet är 
magnecit som går att återanvända. 
Eventuellt ska man lägga tid på att sor-
tera själv, eller skicka vidare till Ragn-
sells på fastlandet och låta det förtaget 

ta det vidare. Det kan finnas en aning 
för mycket kemikalier i som gör att 
de inte kan lämna teglet till vem som 
helst. Är halterna tillräckligt låga kan 
man använda det som fyllnadsmate-
rial. Ambitionen är att det ska använ-
das, men det är lite svårt att hitta rätt 
sätt. Det trevligaste vore om det kunde 
användas till byggändamål.

Mängden nedplockat tegel motsva-
rar 25 lastbilar fulla!

VATTNET?
Vad gäller möjligheten att ta vatten från 
ett av Nordkalks brott och ansluta till 
det kommunala vattnet så väntar Nord-
kalk bara på besked från regionen. 
Handläggarna sa i somras att de inte 
har medel att investera just nu.

ÅSA STENSTRÖM

Trafikverket (TRV) håller på att reda ut an-
svarsförhållanden kopplat till reservhamn, 
något som vi efterfrågat en längre tid.

TRV håller alltså på att ta fram en 
intern projektbeställning som omfattar 
att beskriva förutsättning och ansvars-
förhållanden vid beslut om och anläg-
gande av reservinfrastruktur. De uttrycker 
ett behov av att klarlägga Trafikverkets 
ansvar för infrastrukturplanering i en kris-
situation utifrån begäran från Länsstyrel-
sen på Gotland.

Projektet omfattar att svara på frågor 
kring:
– hur TRV ska fastställa vilka verksamhe-

ter som är samhällskritiska
– vem som ansvarar för att anlägga och 
förvalta reserv infrastruktur
– finansiering, både anläggning, drift och 
underhåll.
Det finns ett utkast till projektet men TRV 
har bett oss att inte dela detta förrän 
projektbeställningen är färdigställd. När 
jag har fått den kan jag dela den.

Hälsningar,
Amy Rankin, Kris- och beredskapsstrateg 
Enheten social hållbarhet och beredskap
Länsstyrelsen i Gotlands län

Reservhamnsutredningen – statusrapport från Länsstyrelsen
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SNÄCKERSVALLEN

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

ICA Maxi i Visby fortsätter att vara klub-
bens klart största sponsor med Nordkalk 
på Storugns som god tvåa på listan. 

Sedan kommer Kappelshamns Camping 
och Kalkproduktion AB vid Storugns.

Cementa på Slite är en god samarbets-
partner.

Stenstrominfo, byns egen reklambyrå 
lägger ner åtskilliga sponsrade timmar på 
arbetet med klubbtidningen, hemsidan, 
annonser och affischlayouter.

Kappelshamns Veranda har bidragit 
med bland annat skyltreklam och hyra av 
Bowls-banor.

Gotlandsvåfflan med Gotlandspizzan har 
stöttat med ett generöst sponsringsavtal.

Lindahls Skog & Trädgård har sponsrat 

med maskinservice förutom skyltreklam.
Spendrups har försett klubben med 

åtskilliga fat med dryck.
Visbymäklarna, Tandhälsan i Fårösund, 

Kylfab på Slite, Gute Maki i Othem, Be-
tongindustri AB i Träkumla och Norrvange 
Stugor har vi haft skyltreklamavtal med.

Annika Gustavsson Jewellery i Visby har 
skänkt årets luciasmycke.

Visby-baserade Intersport, Peek-A-
Boo Software, Naprapatcenter och Visby 
Screen har också bidragit till verksamheten 
på ett positivt sätt, liksom Takstens Åkeri 
norr om Lärbro.

Vi har en grupp företag som sponsrar 
KIK som namngivare av utegymstatio-
nerna och som tidigare varit matchvärdar. 
Eftersom vi inte haft några seriematcher 
på Snäckersvallen de senaste två åren så 
har dom bidragit på detta utmärkta sätt. 
Vi tackar Hallshuk-baserade GolvKula, 

Golvläggare Buije Lind i Vägume, R & L Bygg 
i Lummelunda, Kurres El i Fårösund och 
kappelshamnsföretaget Vestland Fiskeri 
för detta.

Lennart Carlén har lagt ner många tim-
mars jobb med traktor och grävskopa från 
sin jordbruksverksamhet vid arbete på 
klubbens anläggning.

Förutom dessa sponsringsintäkter är vi 
tacksamma över de investerings- och 
driftsbidrag vi fått från Region Gotland och 
andra bidrag från SISU/Gotlands Idrotts-
förbund liksom det statliga och kommu-
nala aktivitetsstödet, LOK. Så är vi förstås 
tacksamma för alla avgifter från våra 
många medlemmar som för upp medlems-
avgifterna till en tredjeplats, när det gäller 
intäkter efter sponsring och bidrag.

BERRA SANDSTRÖM

Klubben har av Lasse och Tina Brodin 
donerats en fin motionsapparat som 
står i nya klubbstugans omklädnings-
rum. 

– Jag köpte detta träningsredskap för 
cirka sju år sedan. Detta för att den trä-
ningsanläggning jag och min fru Tina 
tränat på lade ner. Där hade vi under 
flera år tränat på sådana vibrationsap-
parater i grupp. Vi saknade detta otro-
ligt mycket och ingen annan anlägg-
ning erbjöd detta. Vi har sedan haft 
den både här och i Västerås. När vi 
nu flyttat hit, tyckte vi den tog för stor 
plats och då föll tanken på att KIK kan-
ske vill dra nytta av den. Klubben var 
intresserad och med hjälp av starka 
armar kom den på plats i nya klubbstu-
gan bredvid massagebänken.

Det är en rätt avancerad maskin med 
en display och en del knappar att styra 
med. Den måste ha varit dyr, undrar 
KIKarens redaktör.

– Ja, det var den.

Vad vi förstått så bör man vara väl infor-
merad om alla funktioner och sådant 
man bör undvika att göra beroende på 
hur ens kropp fungerar. Därför är det 
viktigt att du får visa potentiella använ-
dare hur detta redskap ska användas. 
Hur ska det gå till?

– De som är intresserade av och vill 
använda vibben kan ta kontakt med 
mig per sms, mitt nummer är 070-
577 76 06. Dessutom har jag allmän 
visning första tisdagen i månaden kl 18 
i klubbstugan – alltså den 7 december 
nästa gång. På visningen 4 november 
var vi inte mindre än elva närvarande. 
Kul!

Något annat du vill tillägga?
– Det är ett mycket effektivt tränings-

redskap. Det utvecklades som ett reha-
bredskap av sjukgymnaster. Det har 
även använts för träning av kosmo-
nauter och astronauter. Tränar man 
regelbundet får man en mycket bra 
bålstyrka, grymma mag- och lår/ben-
muskler. Beroende på hur man utfor-

mar sin träning kan man även stärka 
rygg- och armmusklerna effektivt. 30 
minuters träning motsvarar 1– 1½ tim-
mes träning på gym eller workout. 

Välkomna att ta kontakt med mig. 
Jag visar gärna – hälsar Lasse

BERA SANDSTRÖM

Nytt effektivt träningsredskap
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100-klubben är en artikelserie som 
startade 2009, med intervjuer av de 
som spelat minst 100 seriematcher i 
fotboll för klubbens A-lag. Det rör sig 
om sammanlagt 25 killar. Två genuina 
eldsjälar – Kjell Sedman och Rune Fran-
zén finns tyvärr inte längre i livet. Av de 
övriga har KIKaren hittills hunnit inter-
vjua 18 stycken, inklusive Rolle. Så det 
finns fem kvar att intervjua och ännu 
har ingen tackat nej.

Fiskhamnsföreningens ordförande, 
kappelshamnsbon Roland Pettersson 
– som tillsammans med sin bror Bertil 
äger den stora fisketrålaren Vestland – 
har även ett förflutet som en flitig fot-
bollsspelare i KIK. 

Hans tävlingsdebut inträffade som 
nioåring, på Annelunds banor vid 
Gamla Flyget i Visby, 1980 mot Roma 
IF i Smulsen Cup. Det blev 0–2 i baken, 
men redan i nästa match tog laget 
poäng mot Lärbro och i den tredje cup-
matchen mot Graip blev det 1–0.

Året därpå delade KIK och Hangvar 
upp knattelirarna i två åldersgrupper 
och då landade Rolle i Hangvar. Men 17 
år gammal var Rolle tillbaka i moder-
klubben och hoppade in i såväl A-laget 
som B-laget i några matcher. Efter det 
blev det många seriematcher, oftast i 
försvaret, för denne vanligtvis tuffe och 
hårt kämpande spelare. När han spelat 
sin sista seniormatch 2012 hade han 
medverkat i 107 matcher i A- och 99 i 
B-laget. Dessutom har han 31 matcher 
i Kappelshamns framgångsrika veter-
anlag plus 12 juniormatcher – som spe-
lande tränare – på sitt fotbolls-CV.

Du har säkert många matchminnen. 
Plocka fram de två bästa!

– Det var vinsten med 1–0 på Norr-
backa IP i Visby mot Gute i junior-DM. 
Göran gjorde målet på vår enda mål-
chans*. Dessutom minns jag alla der-
bymatcher mot Hangvar.

Du har varit KIK troget under större 
delen av din karriär, men 1993 skrev du 
på för ärkerivalen och grannklubben 
Hangvar. Sedan var du tillbaka i den 

grönsvarta dressen 1996. Varför dessa 
klubbyten?

– Hangvar var storebror i fotbollen 
och jag ville ju prova spel i högre serier. 
Men 1996 när Hangvar avancerat upp 
till fastlandsfyran var jag tillbaka i KIK. 
Jag hade inte den tiden som det kräv-
des, då jag var småbarnsförälder och 
samtidigt började fiska med min bror 
Bertil på heltid i en ny båt vi köpt till-
sammans. 

Fram till högstadiet gick du i Hangvars 
skola, sedan blev detta Lännaskolan på 
Slite – hur var det? 

– Hangvar minns jag som en bra 
skola. Högstadiet på Länna var en 
utmaning i sig – fisket hade blivit ett 
stort intresse och skolan var mest i 
vägen. Klassläraren Günter Möller var 
en förstående man, så det blev bra för 
alla. Vi fiskade i fint väder och gick i 
skolan i dåligt väder – det blev mest 
skola som tur var!

Du har varit, och är fortfarande, mycket 
engagerad i klubben som medlem i 

anläggningskommittén, bastuvärd och 
grillmästare. Men har du några syn-
punkter på hur klubbens verksamhet 
ska inriktas framöver?

– Nu när fotbollen inte är det stora i 
klubben så har bastun blivit samlings-
punkt för byn. Klubben är och kom-
mer att vara samlingspunkt för många 
andra aktiviteter, hoppas jag.

När du inte fiskar, jagar eller sitter i bas-
tun – vad sysslar du med då?

– Jag umgås med vänner och lagar 
mat.

Något du vill tillägga? 
– Jag hoppas att klubben finns kvar 

minst 20 år till!!! 
BERRA SANDSTRÖM

*Rolle minns nästan rätt – matchen mot 
vältränade, hårdsatsande Gute ingick i 
Juniorserien och det var Göran Sand-
ströms brorsa Håkan som gjorde match-
ens enda mål på straff efter det att Mat-
tias Andersson blivit fälld. Datum 5 sep-
tember 1990. Rolle var lagkapten och 
spelade i libero-position hela matchen.

Rolle – flitig fotbollspelare i KIK

Rolle har under alla år med medverkat i många olika fotbollslag som klubben haft. En bild är 
tagen 2011– för övrigt den sista seriematchen som spelats på ön i veteranserien. Den andra 
från en B-lagsmatch där Rolle fick hoppa in som målvakt och den tredje är från 2013, då han 
medverkade i klubbens mixade korplag, där matcherna spelades på planerna vid Annelund.
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I FÖRETAGSKIKAREN

Nu när vi börjar närma oss nyår har 
KIKaren stämt av byns företagare om 
hur året 2021 varit. De berättar var och 
en om hur detta andra corona-präg-
lade år har fallit ut och lite om 2022, 
men nästa års planer återkommer vi 
mer till i KIKarens mars-nummer.

Byns besöksnäringar  
och matställen om 2021

KAPPELSHAMNS CAMPING
Peter Ranke och Ingabritt Adriansson

– Under 2021 har vi åter haft fullt upp 
med campingen och är nu tillbaka på 
samma beläggning som under 2019. 
Dock saknar vi fortfarande alla de 
utländska gästerna. Under tidigare år 
har de svarat för cirka 35 procent av 
besökarantalet. I år har de bara svarat 
för cirka 10 procent. Logistikförbätt-
ring – den nya öppningen in till cam-
pingen – har underlättat för gästerna 
att hitta in och fungerat som infart och 
den gamla har fungerat som utfart. 
Något som jag tror inte har hänt tidi-
gare är, att vi har haft flera besökare 
även under oktober månad.

KAPPELSHAMNS VERANDA
Patrik Wigelius och Hasse Hågestam

– Vi har haft en bra sommarsäsong 
med en god tillströmning av turister 
till skillnad mot 2020, då det var folk 
från bygden som dominerade bland 
gästerna. Det har varit en jämn ström 
av besökare hela sommaren, även om 
givetvis juli var peaken.

Årets höjdpunkt var konserten med 
Patrik Isaksson – en välbesökt och 
uppskattad tillställning. Opera- och 
Quiz-kvällarna har också varit lyckade. 
Kul också med Roines Lawn Bowls-
aktiviteter som avslutades med ett 
trevligt KV-mästerskap. Fint att sam-
arbeta med klubben – det var även ett 
uppskattat finalspel i KIK:s boulemäs-
terskap på våra banor.

Även riktigt roligt med så stor upp-
slutning kring Friskis & Svettis, härligt 
kämpande kappelshamnsbor under 
ledning av Anette och Kristoffer Streh-
lenert.

KV har förstås utvecklingsplaner för 
2022 och arbetar med det under vin-
tern. För att vara klara till våren håller 
vi helt stängt under vintern, men siktar 
på en tidig öppning till våren.

Vi har haft ett underbart gäng av tje-
jer och killar i personalen under som-
maren, som bidragit med mycket skratt 
och med stort engagemang servat våra 
gäster. Till våren kommer vi behöva 
ytterligare personal.

Intresserade för jobb/sommarjobb hos oss på Kappelshamns Veranda kan 
kontakta oss på info@kappelshamnsveranda.se och anmäla intresse. 

Är du intresserad att jobba på GotlandsVåfflan eller GotlandsPizzan –  
kontakta oss via e-posta till info@gotlandsvafflan.se.

Sök sommarjobb 2022!

Kappelshamns Camping

KV, Kappelshamns Veranda
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GOTLANDSVÅFFLAN 
GOTLANDSPIZZAN
Magnus Friberg

– Som våra gäster och förbipasserande 
längs med 149:an säkert sett så har 
det varit mycket folk på gården under 
sommaren. Vi dubblade både omsätt-
ningen och antalet portioner mat kon-
tra 2020. Superkul att den lilla våf-
felstugan blivit så omtyckt, men nu har 
den nått sitt tak.

 Allt i verksamheten har ställts på 
sin spets under sommaren. Vi kan 
inte vara fler personer i köket än vi var 
i somras och väntetider upp mot näs-
tan 1,5 timme.En lösning vi tittat på är 
att utveckla ett take-away koncept i det 
gamla köket med ett extra våffeljärn 
och solceller som driver det. Vi lager-
håller redan i dagsläget 70 procent av 
våra råvaror på GP i Lärbro och hämtar 
dagligen glass och tillbehör där. Vi har 
också märkt att det finns många som 
vill ut och äta och besöka oss även som 
idag i november och vi tittar på möjlig-
heter för en längre säsong med helgöp-
pet under såväl maj som september 

Målsättningen 2022 är att ha helgöp-
pet hela maj och heltidsöppet ända 
fram till sista september med lite 
helgöppet efter det. Men det kommer att 
bli stora förändringar till nästa säsong. 
Vi återkommer med mer information 
kring det. En sak är iallafall säker – det 
kommer att bli ett bredare utbud med 
mycket nytt och spännande.

GotlandsPizzan rullade på bra under 
sommaren och i helhet så känns det 
ganska bra. Det krävdes ju en hel del 
renovering och inköp av nya maski-
ner och utrustning. Vi hade inte heller 
några tidigare siffror eller någon upp-
fattning om vad restaurangen hade 
för förutsättningar – allt var en chans-
ning. En bra grund, men mycket måste 
finslipas och jobbas på för en fortsatt 
verksamhet där. Det blev ett ordentligt 
backresultat som kunde täckas tack 
vare att GV gått så pass bra.

Vi kommer att behöva cirka femton 
medarbetare till nästa säsong och att 
vi gärna vill ge möjligheten först och 
främst till boende på Gotland.

Håll er uppdaterade på vår Face-
bookkanal för kommande nyheter! 

KAPPELSHAMNS FRITIDSBY
Katarina Skoglind

– Klart mycket bättre än förra 
säsongen, då ju allt var så oklart på 
grund av Corona. I år verkade det som 
om pandemin var helt bortglömd från 
och med midsommar. Bra för oss och 
övrig turistnäring men – vi har inte 
kommit upp i ”normal” beläggning 
under augusti och september och det 
beror på att vi i stort sett inte har kvar 
marknadsföringskanaler, då vi är i ett 
avvecklingsskede.

MAVENS STUGOR
Anne och Stefan Lundgren

– Maven har nog haft sin bästa säsong 
någonsin! Trots att vid skrivande stund 
har vi två månader kvar. Den startade 
tidigt och håller igång än, helgen 22 
oktober har vi fyra stugor uthyrda 
varav en gäst i 10 dagar. Det kanske är 
fel att prata säsong när vi nu har öppet 
nästan hela året, men förstås så är det 
maj till september som det är mest att 
göra.

Detta år har vi beslutat att stänga i 
november och december med tanke på 
att vi förbereder för nybyggnad av fem 
stugor och KV Kappels hamns Veranda 
har köpt våra fem första stugor när-
mast Kappelshamn, vi behöver ha lite 
större och isolerade stugor.

I FÖRETAGSKIKAREN

Gotlandsvåfflan

Mavens Stugor
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HEMBAKET
Agneta Enderberg, 

– Det här året blev bättre på många 
sätt än förra, dels mycket pralinbeställ-
ningar och även ett uppsving för efter-
frågan på mina tårtor. Förra året ställ-
des många bröllop in men i år har jag 
fått göra flera bröllopstårtor och även 
ganska många födelsedagstårtor! Café-
verksamheten har gått bra, och det har 
märkts att det varit många nya kunder 
som hittat hit. Och det roligaste är att 
vi fått så bra ranking på Google – 4,6 
av 5,0 möjliga – kan vi vara stolta över!

Lite tråkigt är det att Ingrid Sten-
berg som jobbat här fyra somrar ska ut 
och tågluffa nästa sommar så då får vi 
klara oss utan henne. En mycket duk-
tig och trevlig tjej! Och jag har lagt ner 
mitt jobb med hushållsnära tjänster, ett 
beslut som suttit långt inne men nu får 
det bli så.

Även om sommarsäsongen är över 
så är det en del verksamhet i bageriet, 
jag har tårtbeställningar nästan varje 
vecka och tillverkar chokladpraliner 
till marknaderna jag är med på. Och 
i november är det dags för adventska-
lendrar med praliner, och fram emot jul 
bakas det både julkakor och gotlands-
limpor på beställning och till försälj-
ning, då jag har öppet precis innan jul 
för det. Det enda kruxet var att vår åter-
kommande extra personal inte kunde 
ställa upp som tidigare år, men det 
löste sig ändå. Vi är väldigt ödmjuka 
inför att vi har så många nöjda gäster 
varje år.

I FÖRETAGSKIKAREN

NORRVANGE STUGOR
Anders och Maria Littorin

– Inför den gångna säsongen var vi 
hoppfulla och vi vågade inte ha för 
höga förväntningar. Gäster började 
boka stugor tidigt, men man vet ju ald-
rig förrän efteråt… 

Årets uthyrningssäsong har gått över 
förväntat och till slut hade vi inga fler 
stugor att hyra ut, så vi är jätteglada. 
Det enda kruxet var att vår återkom-
mande extra personal inte kunde ställa 
upp som tidigare år, men det löste sig 
ändå. Vi är väldigt ödmjuka inför att vi 
har så många nöjda gäster varje år.

Norrvange Stugor

Hembaket

Kappelshamns Fritidsby
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KAPPELSHAMN FÖRR I TIDEN

Detta är Åkes fjärde och avslutande 
artikel med denna rubrik – men han 
återkommer säkert framöver om 
någon annan historia från bygden. Den 
här gången berättar han om sjöfarten. 
Kappelshamn har ju sedan gammalt 
haft mycket sjöfart, ända sedan 1600-
talet. Här kan du läsa mer om sjöfarten 
framförallt under 1900-talet.

1921
Sjöfarten på Kappelshamn var år 1921 
av ringa omfattning – den lägsta på 
70 år. Endast 30 anlöp gjordes, varav 
lanthamnbåten, ångaren Klintehamn, 
gjorde 14 stycken. Kuttern Fix gjorde 
fem resor till Visby med ved och som 
returfrakt hade man handelsbodvaror. 
Fix var en laxkutter av blekingetyp – 
den hade en lastförmåga på 10–12 ton. 
Ägare var kappelshamnsbon Karl Jons-
son. Utskeppade varor: 553 kubikmeter 
sliper, 53 ton spannmål, 120 kubikme-
ter ved, 55.900 ägg, 120 kg hudar, 230 
kg kött och 185 kg potatis. Utlastare var 
Frans Degerman och Firma Fritz Kahl, 
Artur Ahlkvist och HM Häglund.

De inkommande varorna var till 
största delen avsedda för handelsbo-
darna i hamnens närområde. Den 25 
november 1921 inkom det tyska farty-
get Merkur för att söka nödhamn – las-
ten ombord bestod av 150 ton stenkol 
intaget i Holtenau.

KALK HAR VARIT DEN  
FRÄMSTA UTFÖRSELVARAN

Orsaken till den minskade sjöfarten 
kan delvis förklaras av att verksamhe-
ten vid stenhuggerierna hade upphört 
och därmed utskeppning av bearbetad 
och obearbetad kalksten. Likaså hade 
bränning av kalk upphört och därmed 
den tidigare så omfattande utskepp-
ningen av kalk i släckt och osläckt 
form. Det sista fartyget som avgick med 
kalklast var skonaren Karl-Johan, som 
avgick 6 augusti 1902 till Norrtälje med 
700 hl släckt kalk. Alltsedan den första 
svensktiden på 1600-talet fram till förra 
sekelskiftet hade kalk varit den främsta 
utförselvaran från Kappelshamn.

1951 VAR KULMEN
Efter ett kortare uppehåll återupp-
togs utskeppningen av kalksten. 1925 
skeppas det ut 5.431 ton. Utlastare var 
Firma Fritz Kahl med 3.442 ton och 
Bungenäs 1.989 ton. Efter 1925 ökade 
utskeppningen av kalksten för varje år 
och kulminerade 1951 med 112.300 ton. 
Detta år avgick 336 skeppslaster till ett 
30-tal destinationer – 317 inrikes och 
19 till utrikes ort. Utlastare var Axel H 
Ågren Klinthagen, Vangebrottet och 
Rederi AB Nils Friberg.

Transporten av sten från brotten till 
hamnen skedde med lastbil. Då den 
tidens lastbilar hade en lastförmåga på 
fem ton blir det cirka 22.400 lass.

REGULJÄR FÄRJE- 
FÖRBINDELSE MED STOCKHOLM

Kappelshamn hade även 1885–1936 
någon form av reguljär förbindelse 
med huvudstaden. Under dessa år 
anlöpte lanthamnsbåten vid 1.407 till-
fällen – alltså i genomsnitt 28 gånger 
om året. Lanthamnsbåten gick i trafik 
mellan de olika gotländska lantham-
narna* och Stockholm. Man lossade de 
i huvudstaden intagna varorna och las-
tade andra varor som skulle till Stock-
holm. Det kunde även medfölja ett min-
dre antal passagerare. Lanthamnstrafi-
ken pågick från april till december.

 ÅKE BROBERG

Sjöfarten under 1900-talet

Gotlandsfärjan vid vår hamn runt förra sekelskiftet”

* Det fanns tio lanthamnar runt ön– förutom Kappelshamn var det Burgsvik, Fårö-
sund, Katthammarsvik, Klintehamn, Kyllaj, Ljugarn, Ronehamn, Slite och Väster-
garn.



KIKaren nr 167 december 2021 ● 13

FÖRENINGSINFORMATION

På denna sida låter vi byns två andra 
föreningar komma till tals. Ibland har 
dom mycket att berätta – ibland, som 
denna gång, lite mindre. Båda fören-
ingarna fyller en viktig funktion i vårt 
lilla samhälle och de välkomnar nya 
medlemmar och ideell arbetskraft 
för att dom ska få sin verksamhet att 
fungera så bra som möjligt.

Först några korta rader från ordföran-
den i Hamnföreningen.

Vi har sätt över säkerhet på hamnen 
och bytt ut sådant som var dåligt och 
har lite belysning kvar att sätta upp. 
Jag räknar att återkomma med lite mer 
info i kommande klubbtidningar.

ROLAND PETTERSSON

Ja nu är det höst, måste bara erkänna 
det. Grått, mulet och regn, som novem-
ber brukar vara. Längtar till våren. 
Någon sa att det även ska komma en 
vinter innan dess. Vi får se. Hur som 
helst blir det både lucia och jul, oavsett 
om vi vill eller inte.

Vi har haft en arbetsdag då vi stä-
dade ur förråden, pannrummet och 
grejade med lite av varje som behöv-
des. Röjde i parken så solen kommer 
åt gräset och byggnaden framhävs. En 
släpkärra full med bråte åkte på tippen. 
Bra-att-ha grejer hängdes upp på kro-
kar och sorterades i hyllor, snyggt och 
prydligt blev det. Ett stort tack ska ni 
alla ha.

Lite händer nu här framöver, Nord-
kalk hyr lokalen vid några tillfällen här 

framöver för några möten. Vi har en 
grötfest den 4 december för dig som 
är medlem i Folkets Hus. Egenbrygd 
glögg, skinkmackor, kaffe, bildvisning 
och en finurlig julequiz. När du läser 
det här så har kanske festligheten 
redan avverkas.

Och så ska Tillväxt Gotland göra en 
liveinspelning på temat Eldsjälar i 45 
minuter som kan ses på Facebook live 
den 23 november mellan 18.30–19.15. 
Den går ju naturligtvis att ses i efter-
hand.

Vi försöker hela tiden påminna om 
medlemsavgiften. En betydande slant 
för vår förening.

På med reflexer i höstmörkret och 
var nu rädda om varandra.

UFFE LUNDAHL

Hösthälsning från Folkets Hus

Mary Andersson – en trotjänare i Folkets Hus

Välkommen till KIK:s traditionella 
luciafirande lördag 11 december kl 18  
i Kappelshamn Folkets Hus



SMÅTT OCH GOTT

Tillbaka efter tio år i 
förskingringen!
Klubbens eminente styrelseledamot 
sedan länge och flitige bastubadare, 
storfiskaren Bertil Pettersson, har efter 
tio års ”förvisning” till Stenkyrka och 
Lärbro återvänt till Snäckershagen. Vi 
hälsar honom förstås hjärtligt välkom-
men tillbaka till hembyn!

Även politiker från 
regeringspartierna har 
kopplingar till Kappelshamn
I förra KIKaren intervjuades Fred-
rik Gardelius och Kalle Boberg – två 
ledande centerpolitiker på ön som spe-
lat fotboll för KIK. Men det finns kopp-
lingar till Kappelshamn även bland 
ledande oppositionspolitiker. Socialde-
mokraternas riksdagsledamot Hanna 
Westerén var förr ofta och tittade på 
A-lagets matcher när hennes man 
 Markus medverkade i KIK 2007. 

Hennes partikollega och andre 
vice ordföranden i tekniska nämn-
den Tommy Gardell är född och upp-
vuxen på Hall och hans pappa Sven 
körde skolbussen med kappelshamns-
barn under flera decennier ända in på 
90-talet.

Sist – men inte minst – så är kappels-
hamnsbon Mie Nilsson ordförande för 
Miljöpartiet på Gotland.

Pingis-KM 8 januari
Efter det sena KM:et 2021 
återkommer bordtennisen 
med sitt klubbmästerskap 
som brukligt i början på året. 
2022 år pingis-KM äger rum 
lördagen den 8 januari – klockan 10 för 
ungdomar upp till och med 14 år och 
klockan 11.00 för alla äldre, såväl kvin-
nor som män.

Årsmöte 18 februari
KIK:s årsmöte kommer att äga rum i 
klubbstugan som vanligt – om nu inte 
nya restriktioner sabbar planerna som 
det gjorde 2021. Datumet är satt till fre-
dagen den 11 februari 
klockan 18.30.

Samverkan mellan 
grannklubbarna
Klubbens femmannamål som flitigt 
använts under sommarens Bollkul 
gör även nytta på Forsavallen i Lärbro. 
Under Lärbro-dagen den 9 oktober var 
det full fart med matcher för Lärbro IF:s 
flick- och pojklag. 

Solrosor i mängder
Det är inte bara på sommaren vi har 
förmånen att njuta av blomsterprakten. 
Då brukar det mest iögonfallande vara 
blåeld, vallmo och raps. Nu har även 
hösten förgyllts med solrosor som 
lyser från Snäckersvägen och Ny Väg.

Köp KIK:s luvtröja! 
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.

Bli 
förenings-

fadder!
Välj oss som din fadderförening nästa gång du spelar hos 

Svenska Spel. Då är vi med och delar på 50 miljoner. 
Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se/grasroten eller 
genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11. 

Tack för ditt stöd!

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd   1 2014-11-18   13:49
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Bastulyrik
24 september
Nu är det bäst att vi oss aktar
när vi har en robot som oss betraktar
När vi mot havet skrider ner
undrar den nog vad det är som sker
Vackra damer i långa rader
undrar om även en robot kan få spader

 
 
 
13 november
Stilla och ljuvligt vid vår bastubrygga
Ljusen från Storugns är riktigt snygga
Som ett Las Vegas i miniformat
De lyser på våra kroppar, när vi 
 hoppar i spat
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Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga 5 4 3 2 1

Film Kom ut 1988 i regi av 
Charles Chrichton

Jamie Lee Curtis i 
kvinnlig huvudroll

Fyra personer begår ett 
bankrån

Kevin Cline fick en 
Oscar för sin roll

En dansk avled efter att 
ha skrattat ihjäl sig av 
filmen

Årtal
Elransonering införs 
i Sverige för första 
gången

Rymdsonden Mariner 
10 flyger förbi Venus

Dom faller i IB-rätte-
gången

Ny abortlag införs i 
Sverige

Björn Skifs blir första 
svensketta på Bill-
boardlistan

Huvudstad Landet gränsar till sju 
länder Staden grundades 1821 Namnet betyder 

elefantsnabel 
Vita och Blå Nilen möts 
här

Ligger i Afrikas till ytan 
tredje största land

Idrott Fick fasta regler 1895 Finns cirka 250 spel-
platser i Sverige

Gemensamt VM för 
dam/herr till 2003

I Sverige 30 000 aktiva. 
Första SM 1931

Finns svåruppnåelig 
drömgräns

Artist Är faster till Morgan 
Alling

Har deltagit i Melodi-
festivalen fyra gånger

Har fått H.M Konungens 
guldmedalj

2016 invald i Swedish 
hall of fame

Är aktuell i Så mycket 
bättre

Seriefigur Serietidning i Sverige 
1977-1980

Från början fransk 
barnbok från 1970-talet

Betyder sockervadd 
och pappas skägg

Har sju barn med olika 
kvaliteter

Är en päronformad skär 
varelse

En fisk som heter Wanda, 1974, Khartoum, Bowling, Siw Malmqvist, Barbapappa
X11 XX1
Alla dessa amerikanska presidenter har fått Nobels fredspris

2 september släpper ABBA nytt. När 
upplöstes dom?
1 1980
X 1982
2 1983

24–26 september avgörs Ryder Cup. 
Från vilket år är det nuvarande uppläg-
get?
1 1973
X 1979
2 1983

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Theodore Roosevelt Woodrow Wilson Jimmy Carter Barack Obama

RILLES FRÅGESPORT

3 oktober avlider konstnären Lars 
Vilks. Vart?
1 Markaryd
X Värnamo
2 Trollhättan

13 oktober utförs en pilbågsattack i 
Norge. Vart?
1 Halden
X Kongsberg
2 Bodö

1 nov tillträder ny GD för Folkhälso-
myndigheten. Vem?
1 Elisabeth Wall Bennet
X Karin Tegmark Wisell
2 Ingela Berghagen Lind

4 nov blir Magdalena Andersson parti-
ledare för S. Vilken i ordningen?
1 11
X 12
2 13
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I FÖRETAGSKIKAREN

Ända sedan 80-talet har KIKaren 
intervjuat företag i bygden om deras 
verksamhet och sedan början av 
2000-talet har det gått under rub-
riken Företagskikaren. Totalt har ett 
30-tal företagare intervjuats och mer-
parten har ännu kvar sin verksam-
het runt viken. Det senaste tillskottet 
av egna företagare är de nyinflyttade 
kappelshamnsborna Anette och Chris-
ter Wingren, som sedan fyra år tillbaka 
driver verksamheten i Royhuset i Fårö-
sund. Vi som tillbringat ungdomsår här 
minns säkert Roy, som var flitigt frek-
venterat av biobesökare under 60- och 
70-talen.

Berätta bakgrunden till att ni engage-
rat er i Royhuset?

– Royhuset var till salu 2015–2016 
och vi blev nyfikna. Vi hade då en som-
marlägenhet på Kronhaga strand i Får-
ösund och passerade ofta biografen. 
Anette som hade vuxit upp i Fårösund 
hade många minnen från barndomen 
och Christer som älskar Gotland ville 
också göra något för fårösundsborna. 

Vi resonerade att vi skulle kunna driva 
biografen och uthyrning under som-
marloven och ta hjälp under vintertid. 
Det fungerade bra tack vare Morgan 
Gustafsson, företagare i Fårösund. Vi 
fick ta över huset med möblemang, 
hyresgäster och biograf när vi köpte 
fastigheten. Nu fixar vi själva så mycket 
vi kan sedan vi blivit bofasta här.

Det är inte bara bio i lokalen idag, ni hyr 
även ut lägenheter – berätta!

– Förra ägarna, Bengt och Daisy 
Nilsson, drev inte bara biografen utan 
lade också mycket av sin lediga tid på 

att renovera lägenheterna i huset. De 
hade uthyrning mestadels på somma-
ren (flera stamgäster). När vi tog över i 
januari 2017 bodde det studenter från 
Folkhögskolan där och familjer som 
kommit till Gotland efter flyktingvågen. 
Sen har det bara rullat på. Sommarut-
hyrningen fungerar riktigt bra och vi 
har flera stamgäster – gamla som nya 
– som återkommer varje sommar. Det 
är vi mycket tacksamma för. Pandemin 
har också gjort att Gotland har blivit ett 
populärt turistmål. I sommar hade vi 
kunnat hyra ut minst ett hus till under 
högsäsongsveckorna!

Royhuset i Fårösund drivs av kappelshamnare
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Det kan väl inte vara enkelt att få till-
stånd till att köpa in och visa dom fil-
mer man vill – hur gör ni för att få hem 
så många filmer som möjligt som står 
på er önskelista?

– Det är faktiskt inte så svårt efter att 
digitaliseringen av filmvisning började 
under 2010-talet. Nu kommer de flesta 
filmer digitalt till oss. Att bestämma 
vilka filmer vi vill och kan visa är lite 
snårigare då systemet består av många 
olika filmdistributörer. Men när man 
väl lärt sig det är det inte så svårt. Vi 
försöker välja nya filmer, svenska fil-
mer och filmer vi tror blir populära 
bland vår publik. Publiken är en härlig 
blandning av fastboende, sommargot-
länningar och turister. Vi visar filmer 
för både barn, tonåringar och vuxna. 
Från och med i höst är första säsongen 
som vi visar film året om. Det kan vi 
göra nu eftersom vi blivit fastboende 
sedan i somras. Glädjande nog har 
vi besökare från hela norra Gotland, 
inklusive Fårö, Rute, Hangvar och Kap-
pelshamn.

Finns det andra planer för Royhuset?
– Vi skulle gärna vilja använda bio-

graflokalen mer, till exempel för sam-
mankomster, föreningsverksamhet, 
teater, konserter, kalas, men vi måste 
också ha tiden att nå ut till möjliga 
användare och veta vilket intresse som 
finns.

Vi jobbar just nu båda heltid i våra 
ordinarie jobb, men om vi skulle ändra 
på det så skulle vi också kunna öppna 
upp mer för att ta emot mindre grup-
per under till exempel lågsäsong – där 
man erbjuder boende, god lokal mat 
samt aktiviteter av olika slag.

Ni arbetar full tid båda två – hur många 
timmar i veckan lägger ni ner på Roy?

– Under sommaren är vi på Roy var 
och varannan dag, allt från 1 timme till 
en hel dag. Vi har inte räknat på det, 
men vi lägger helt klart ner mest tid på 
sommarhalvåret. Övrig tid är det mest 
filmvisningar som tar tid, eller när vi 
behöver fixa något i Royhuset. Vi gillar 
att fixa och dona.

Vilken av dom filmer ni visat sedan 2017 
har dragit störst publik?

ABBA-filmen Mamma Mia – Here we 
go again som hade premiär sommaren 
2018 var fullsatt. Vi har 146 platser så 
det var fantastiskt roligt att vi kunde 
fylla salongen den dagen. Köerna ring-

lade långa trots att vi hade erbjudit för-
bokning av biljetter 

Något ni vill tillägga?
– Kom gärna och besök oss och se 

film på Roybiografen. Att se film på 
riktig bio med storbildsskärm och bra 
ljudanläggning är en go´ upplevelse. 
Biopopcornen är nypoppade varje 
gång och supergoda! Vi har dessutom 
alltid kall dricka och godis till försälj-
ning.

Vi finns på vår egen hemsida www.
royhuset.se och på Instagram @Royhu-
set samt på Facebook Fårösunds bio-
graf Roy

BERRA SANDSTRÖM
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OSCAR BÜRKLE
Paris

Jag är åtta år gammal och fotboll är 
min passion! Jag spelar när som helst 
och med allt som mer eller mindre lik-
nar en boll. Sedan jag föddes har jag 
tillbringat större delen av sommarlovet 
i Kappelshamn. Under året spelar jag 
fotboll i min hemmaklubb i Paris som 
heter Mini Maxi. Vi brukar spela två 
gånger i veckan. Jag blev så glad när 
vi upptäckte Bollkul i somras och möj-
ligheten att bli medlem i KIK. Vi bru-
kar spela mycket i vår trädgård, men 
att spela i lag är förstås mycket roli-
gare. Och jag tycker verkligen om att 
träffa så många andra barn från Kap-
pelshamn, som jag vanligtvis inte så 
lätt kommer i kontakt med. Jag talar 
tyvärr inte svenska (ännu) – kan bara 
några få ord –, men jag jobbar hårt med 
min mormor för att bli bättre. I fotboll 
spelar det egentligen ingen roll vilket 
språk du talar, man förstår helt enkelt 
varandra. Det är därför jag är ett stort 
fan av Bollkul och är medlem i KIK.

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

KARIN PETTERSSON SANDMARK 
Uppsala och Kappelshamn

Vi bor i Uppsala, men har fritidshus i 
Kappelshamn sedan några år tillbaka. 
Och där är vi så ofta vi kan. På Got-
land hamnade jag för första gången i 
början av 80-talet i samband med en 
arkeologisk utgrävning på Torsburgen. 
Vi är medlemmar på grund av de trev-
liga arrangemangen ni ordnar. Det gör 
det lättare att lära känna både männis-
korna som bor här och orten. Kul med 
de olika aktiviteterna, i somras provade 
vi till exempel på Lawn Bowls!

LI MALM
Stockholm och Tängelgårde

Det började med att jag och min exman 
köpte en liten stuga mellan Lärbro och 
Hangvar i augusti för 7 år sedan. Stu-
gan är 20 kvm stor och hade ingen el 
och inget vatten. Så jag satte mig och 
kollade runt efter var det fanns bastu, 
bad och tvättmöjligheter och fick på så 
sätt nys om sockenbastun i Kappels-
hamn.Väl där blev vi väl mottagna av 
Berra som blev en favoritperson för-
knippad med Gotlandsvistelserna.  

Sockenbastun och det trevliga säll-
skapet i bastun gav våra första sociala 
kontakter på ön. Bastun ledde till att vi 
ofta åkte till Kappelshamn för att äta på 
verandan eller bada även andra dagar 
än lördagar. Vi upptäckte också vad 
mycket roligt som arrangeras av KIK 
och den här sommaren var superfin 
med höjdpunkter som triathlon, boule 
och lammgrillningsfest! Sen tycker 
jag mycket om Kappelshamn, det är 
ju jättemysigt. Verkligen en bykänsla, 
pittoreskt och lite lagom turistigt på 

sommaren. Det känns fint med många 
permanentboende. Ett ställe där männ-
iskor bryr sig om varandra, känner jag.

SOFIA PAULIN FAHLSTRÖM
Kappelshamn

När vi flyttade till gården mitt i byn i 
för drygt ett år sedan, så förstod jag 
snabbt att KIK är en klubb att räkna 
med. Det var en självklarhet för famil-
jen att bli medlemmar. KIK är en sam-
lingspunkt för byn och Gotland, samt 
för öns besökare med alla sina roliga 
aktiviteter. Personligen tycker jag om 
att njuta av klubbens gemensamma 
bastu, en fantastisk tradition som KIK 
erbjuder. Som nyinvald suppleant i sty-
relsen för KIK så ser jag fram emot att 
få vara med och verka för en levande 
klubb framöver. 

PETER HOLM
Vendelsö och Kappelshamn

Vi har haft hus i Kappelshamn i 10 år 
och KIK är en klubb som erbjuder så 
mycket. Barnen har varit med på Boll-
kul under många år och vi brukar även 
basta lite då och då. Jag blir alltid glad 
när KIKaren kommer i brevlådan. På 
sätt blir man informerad om vad som 
händer i Kappelshamn.
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KLUBBMÄSTERSKAP

Ända sedan 1979 har det spelats klubb-
mästerskap i bordtennis i Folkets Hus. 
Så även i år, även om mästerskapet 
inte som de senaste åren avgjorts runt 
trettondagshelgen. På grund av coro-
noarestriktionerna blev KM:et fram-
flyttat till september och det kanske 
var orsaken till att antalet tävlande 
var lägre än på många år. Det var fem 
pingislirare som gjorde upp om med-
aljerna och alla var mästerskapsdebu-
tanter. Seniorguldet togs av hellvibon 
Thomas Wester, med fårökillen Jörgen 
Folke på andraplats. Bronset tog kap-
pelshamnsbon Anders Fahlström hem, 
före fårösundaren Johan Föll Olsson. 
Ungdomsguldet vanns av Kalle Fahl-
ström från Kappelshamn.

Tävlingen genomfördes som alltid 
med en trivsam stämning och årets 
deltagare inledde med gruppspel, där 
alla mötte alla. Gruppettan och grupp-
tvåan möttes sedan i finalen som blev 
en jämn välspelad kamp som Thomas 
vann med 11–9, 11–9. Som brukligt 
erhöll alla deltagare pris förutom att 
fyra medaljer delades ut. De fina pri-
serna var till största delen skänkta av 
ICA Maxi och tävlingsledare var som 
vanligt Magnus Sjögren.

BERRA SANDSTRÖM

Nya pingismedaljörer i år –  
Thomas och Kalle tog guld

Resultat
Herrfinal

Thomas Wester–Jörgen Folke 
11–9, 11–9

 
Gruppspel

Jörgen–Johan 11–9, 11–5

Thomas–Anders 11–8, 11–3

Jörgen–Kalle 11–1, 11–1

Thomas–Johan 11–3, 11–4

Anders–Kalle 11–5, 11–6

Thomas–Jörgen 11–9, 11–7

Anders–Johan 13–11, 4–11, 13–11

Thomas–Kalle 11–1, 11–5

Jörgen–Anders 11–7, 11–3

Johan–Kalle 11–3, 11–1

2022 års KM i Pingis blir den 8 januari – mer info på hemsidan!



Senaste nytt och klubbens evenemang hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

SNÄCKERSVALLEN

Den första överraskningen, en hord 
med cyklister, mötte städarna när de 
kom till Snäckersvallen. En och annan 
KIK:are undrade nog om de tagit fel på 
dag för höstens städning. Cyklisterna 
hade sin depå hos KIK och försvann 
snart ut på vägarna medan radarpa-
ret Gunnel och Berra informerade om 
dagens uppgifter. 

Fördelningen av arbetsuppgifterna 
var den vanliga, det vill säga i stort 
sett samma som föregående år. Snart 
knattrade åkgräsklipparna på gröna 
ytor, gångskyfflar, krattor och andra 
verktyg som rensade ogräs. Och så 
kom årets andra överraskning ljudlöst 
rullande ut på fotbollsplanen.

Robotgräsklipparen har kommit till 
KIK! Det ser ut som om de två gräsklip-
parna åker planlöst fram och tillbaka 
över fotbollsplanen, men så är inte fal-
let. Allt är styrt av en dator programme-
rad för klippning av planens hela yta. 
Snäckersvallen kommer fortsättnings-
vis alltid vara välklippt. Robotgräsklip-
parna döptes också till Rune och Curt 
efter två numera avlidna gamla trotjä-
nare på Snäckersvallen – Rune Fran-
zén och Curt Söderberg 

Slit och släp belönades med först en 
kaffepaus och sedan en hamburger-
lunch. 

CHRISTER SPÅNGBERG

HÖSTSTÄDNING MED 
ÖVERRASKNINGAR

Medlemsavgift 2022
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).


