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BERRAS SIDA

Hej! Ja, så har haft en liten annorlunda 
gotlandsvinter med tidig decembersnö 
och ett par nätter med 17 minusgrader 
och fyra decimeters snötäcke. Men 
sen försvann snön för att återkomma 
en stund lagom till jul, innan vi nu fått, 
numera mer vanlig grön vinter.

Tur i livet
Jag brukar säga att jag haft tur i livet 
som av en slump kom till Kappels-
hamn som tvååring när mina föräldrars 
sommarboende på Blidö i Stockholms 
skärgård var rivet. Dom barndomssom-
rarna gav ett livsavgörande intryck 
på mig och nu har jag varit kappels-
hamnsbo i 43 år. För mig finns ingen 
bättre plats än denna pärla vid den fan-
tastiska Kappelshamnsviken.

Nu verkar det ju också som alltfler 
upptäcker vår fina bygd – och hela öns 
positiva befolkningsutveckling märks 
även här. Det senaste året har vi fått tio 
nya mantalsskrivna på byn.

2022 – hur blir det då?
När detta skrivs mitten av februari, är 
detta år till stor del ett oskrivet blad. 
Blir de som det två senaste ¨åren präg-
lat av Coronan och nya mutationer eller 
kommer vi äntligen att slippa alla res-
triktioner som gör livet tråkigare och 
besvärligare för dom flesta av oss?

Byns näringsställen verkar iallafall 
tro på ett bra år och det hoppas vi på. 
För visst är det trevligt att ha nära till 
Verandan, Gotlandsvåfflan och Hem-
baket?

Kärnkraft
Som jag ser det finns det tre stora pro-
blem med kärnkraften – få, stora sår-
bara anläggningar, tvivelaktig uran-
brytning och avfallshanteringen. Det 
är tre saker som kan vara lösta i mitten 
på detta århundrade, men det är det 
definitivt inte idag, när vi snabbt behö-
ver bygga ut nya energikällor. 

Nu forskas det på framtida små 
kärnkraftkraftverk, mindre sårbara 
och utspridda över landet. Istället för 
tre stora anläggningar som av säker-
hetsmässiga skäl blir dyra att driva 
kanske det kan byggas ett par hundra 
nya effektiva om tjugo år. Det är inte 
etiskt hållbart, att gräva ner inkapslat 
avfall och hoppas på att det inte hän-
der något vid exempelvis en jordbäv-
ning om tusen år. Det kan ju dagens 
generationer ge blanka fasen i, men är 
det verkligen ok? Den problematiken 
bör också vara löst om ett tjugotal år, 
för då tyder forskningen på att vi kan 
återanvända vårt gamla kärnavfall och 
plocka kraften ur det materialet. Men 
fram till dess måste vi satsa på små-
drift i form av vindkraft, solceller och 
snart vågkraft. 

Sedan kan man ju undra om vi verk-
ligen utnyttjar dom många mindre 
energikällor som finns idag. Nog borde 
vi kunna nyttja vattenkraft som exem-
pelvis det som under vinterhalvåret 
rinner rakt ut från våtområden – kolla 
in det enorma flödet som rinner från 
Träskmyr ut i vår vik.

Storugns
Vår närmaste grannby på andra 

sidan viken får lite extra utrymme i 
detta nummer. Dels känner väl jag 
att vi tillhör samma bygd, dels ver-
kar många känna likadant. Vi har de 
senaste åren fått flera nya medlemmar 
från Storugns, vi är väldigt beroende 
av de stora företagen Nordkalk, KPAB:s 
och Gotland Rings verksamheter. Så 
i detta nummer är det två i Vi 5 som 
är rätt nyinflyttade storugnsbor och i 
Företagskikaren berättar Kent Johans-
son om sin sedan många år aktiva 
småföretagsamhet.

Avkragning
Ja, kyrkan har ju sitt eget regelverk 
som man inte riktigt hänger med på. 
Om en biskop bryter mot ett budord 
får han sparken, men har svårt att tro 
att det gäller alla budord. Du skall icke 
stjäla exempelvis – hade ett snatteri 
gett samma hårda straff? Tror inte det, 
trots att det är olagligt medan otrohet 
inte är det.

Årsmötet
I höstas när vi delvis av pandemi-
restriktionsskäl valde att förlägga 
klubbens funktionärsfest till Folkets 
Hus föddes idén om att även förlägga 
klubbens årsmöte i denna förnämliga 
lokal. Inget fel på KIK:s klubbstuga vid 
Snäckersvallen, men Kappelshamns 
Folkets Hus är en perfekt lokal för till-
ställningar som samlar fler än 25 per-
soner. Den lokalen måste vi alla vara 
mån om att utnyttja så mycket vi kan.

BERRA SANDSTRÖM
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SNÄCKERSVALLEN

SuderbynJonas och Svenkj Ohlsen

Efter en utvärdering av vinterhalvårets 
försök med en extra damtid på freda-
gar har klubben beslutat att vi tar även 
in herrar som vill på fredagkvällar. 
Från och med mars har vi byabastu 
såväl på fredagar som på lördagar. På 
fredagarna tjejerna först kl 17–19 och 
sen är det killtid 19–21. På lördagar 
fortsätter vi med herrar kl 15.30–18.00, 
damer 18.00–20.00 och blandat 20.00–
22.00. Alltså är den mest frekventa av 
tiderna  – killarnas – på lördagen för-
längd med en timme.

Tack vare att vår byabastu på ett 
corona-säkert sätt varit öppen hela 
pandemiperioden, så har vi fått många 
nya besökare både från vårt närområde 
men framförallt mer långväga gäster 
från exempelvis Väskinde, Barlingbo 
och Visby. Det har bidragit till att vi 
2021 hade 1 051 besökare – det är 30 
över medelnivån för 2000-talet.

Jonas Henriksson och Svenja Ohlsen 
är två återkommande bastubadare från 
Rute. Den ekologiske kobonden Jonas 
har sedan flera år varit en frekvent bas-
tubadare på den sena lördagstiden. Så 
KIKaren frågar hans nya medhjälpare 
och volontär från Tyskland om varför 
hon gillar vår byabastu.

– För mer än en månad sedan gick 
jag ombord på färjan i Rostock för 
första gången. Överfarten var kall och 
mörk, vinden visslade över fartygets 
däck. Sedan välkomnade Gotland mig 

i strålande solsken och iskall vinter. 
Jag kom till ön och Rute socken för att 
göra volontärarbete på en gård. Allt var 
nytt, språket, maten – mannagrynsgröt 
och ärtsoppa – mörkret, den råa men 
vackra naturen, folket. Snön knas-
trade under skorna, när jag för första 
gången klättrade uppför trappan till 
bastun i Kappelshamn. Jonas och jag 
hade jobbat i ladugården hela dagen 
och jag var trött och frusen. Men sedan 
gick jag in i ett underbart varmt bo i en 
mysig och vänlig atmosfär. Jag möttes 
med ett glatt ”Hej” och en stund senare 
kände jag hur den varma bastuvärmen 
verkade avslappnade för mina musk-
ler och hur värmen flödade genom 
min kropp. Kappelshamns bastu är 
en underbar plats för delaktighet – 

Utökad byabastu även för killarna

där människor träffas för att avsluta 
dagen tillsammans och dela historier, 
vackra stunder och kalla drycker. Så 
jag kunde fördjupa mig lite i ett stycke 
gotländsk kultur – och efteråt förstås i 
det svala vattnet. Det som återstod var 
två snöänglar i Kappelshamn framför 
KIK:s bastu och en varm känsla som 
ger mig ett leende på läpparna. Sedan 
dess har lördagar blivit bastudagar och 
varje gång vill jag fördjupa mig i den 
omfamnande atmosfären, där det inte 
spelar någon roll varifrån man kommer 
– utan att man delar vackra stunder 
tillsammans. Långt hemifrån är det 
en hjärtevärmande känsla att hitta en 
mysig lokal som denna och att träffa 
vänliga och välkomnande människor.

BERRA SANDSTRÖM

5 januari
Trettondagsbastu för oss alla
vi blev både varma och kalla
Hoppas bara inte att Tuva
åker på en jättesnuva
Winston älskade mest att duscha
medan vi andra till havet rusha
Milia på bryggan frös
hon är en modig tös
Nu värmer vi oss med glögg i glaset
och det blir slut på det här kalaset

22 januari
För första gången har detta hänt
Vi har varit nere vid badbryggan och 
vänt
Tio meter ut sa det stopp
så vi fick inget havsdopp
Flera centimeter glasklar is som var hal
gjorde att vi tog ett icke-badval
Men det finns hopp
om att det om en vecka åter går att ta 
ett svalkande dopp

4 februari
Mörkt i skåpet och siffror så små
Oj, oj, oj – hur ska det gå?
Jag kan inte se ett skvatt
Hur ska jag kunna låsa till i natt?
Hoppas att det kommer fler
som bättre än mig ser
Tack och lov kom Margareta
Åh så skönt att veta
att det finns de som bättre ser
än en halvblind och lite mer

Bastulyrik
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BOWLS

Bowls i Folkets Hus

Företagsevent med Bowls
Restaurang KV och Kappelshamns IK bjuder in öns företagare. På KV njuter 
ni av god mat i trevlig trädgårdsmiljö och i anslutning till   träd gården finns 
banan för Lawn Bowl. Gör en förfrågan på KIK:s hemsida kappelshamnsik.se 
eller kontakta Roine Andersson, roine@kappelshamn.se.

ARBETSDAG  
Lawn Bowl
lördag 9 april kl 10
Vi hjälper vår sponsor KV och dess ägare 
Hasse och ställa iordning Lawn Bowl-
banan för säsongen! Alla behövs! Du blir 
bjuden på lunch.

Alla i Kappelshamns IK Bowls är 
nybörjare på Short Mat Bowls, inne-
varianten av Bowls. Det skiljer mycket 
mot den stora Lawn Bowl-banan på 
KV. I Short Mat är banan bara hälften 
så lång och underlaget är en slät nål-
filtmatta, ute spelar vi på konstgräs.

Fantastiska Folkets Hus
Den 14 meter långa mattan får precis 
plats i Folkets Hus, Kappelshamns fina 
samlingslokal. Även om golvet lutar lite 
på en del ställen så går det utmärkt att 
spela där. Man får lära sig hur och var 
det lutar och anpassa spelet därefter.

Annorlunda spel
Även om reglerna nästan är de samma 
som Lawn Bowl så skiljer sig spelet 
mycket åt. Kloten rullar mycket snab-
bare på mattan än på konstgräset. Det 
tog tid innan vi kunde korrigera kraf-
ten och farten till det snabba underla-
get. Den korta banan kräver också fler 
taktiska lösningar. Fördelen är att det 
behövs väldigt lite kraft för att nå fram 
till jacken.

Pelle och Lasse vann jultävlingen
Första upplagan av Kappelshamns 
IK:s jultävling i Short Mat Bowls vann 
av Lars Brodin och Per Skoglind. Täv-
lingen spelades i tvåmannalag där alla 
mötte alla fyra gånger där varje match 
avgjordes över endast två omgångar. 
Trots nästan fyra timmars spel avgjor-
des tävlingen i sista matchen. Tvåa 
kom Petter Höök och Roine Anders-
son, trea blev Peter Ranke och Svante 
Bjurling.

Nytt och oprövat
Bowls är nytt både i Kappelshamn och 
på Gotland. Intresset för Short Mat 
Bowls, alltså Bowls i inomhus, har varit 
ganska svalt. Vi har varit några få som 
tränat kontinuerligt på söndagarna. Vi 
är fler som gillar att spela Lawn Bowl 
utomhus! Välkommen du oxå.

ROINE ANDERSSON

Pelle Skoglind uppvisar talang för sporten.

Lasse och Pelle vann jultävlingen.

Träningsflitigast har Roine och Svante varit.
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Inger från Stenkyrka älskar att spela 
Lawn Bowl i sitt nya hemland Australien
Inger Stenhoff flyttade till Petrie utan-
för Brisbane i Australien 2000 när 
maken fick jobb där. Som nybliven 
pensionär har Inger förälskat sig i Aus-
traliens nationalsport Bowls. 

Uppväxt i Stenkyrka
Inger är född och uppvuxen i Sten-
kyrka. Mamma Eivor Jolby bor fortfa-
rande kvar. Dottern Anna bor i Visby 
med sambo och barn. Innan pandemin 
reste Inger till Gotland varje år, nu är 
det alldeles för länge sedan hon var 
här. I år räknar därför Inger med att 
komma hit redan i april och stanna 
några månader. Då ska hon vara med 
oss i Kappelshamns IK och spela Lawn 
Bowl på KV, Kappelshamns Veranda.

Senior Expo
Inger skadade benet i en olycka och 
efter sex månaders rehab-träning var 
det äntligen dags att röra på benen. 
Ett besök på ett så kallat Senior Expo 
skulle bli extra lyckat för där presente-
rades Lawn Bowl. 

Ett Senior Expo är en mässa där för-
eningar visar upp sig i syfte att få nya 
medlemmar. Inger blev rekryterad av 
medlemmar från Samford Valley Club. 
Redan efter första besöket på Lawn 
Bowl-banan blev hon fast.

Stora anläggningar
Det är svårt för oss att fatta hur stort 
Bowls är i Australien. Anläggningarna 
är många och stora, i den nya klubben 
har Inger över 100 Bowls-kompisar.

Inger håller alltså till på Samford Val-
ley Bowls Club, en stor utomhusbana 
med möjlighet att dra över ett gigan-
tiskt soltak när solen gassar som värst. 
Här spelar alla oavsett ålder eller funk-
tionsnedsättning.

Attraktiva klubbar
Inger har också sökt medlemsskap 
i Club Pine Rivers, en förening som 
har en stor egen attraktiv damsektion 
med över 200 medlemmar, herrarna är 
ännu fler. Anläggningen är ett gigan-
tiskt komplex med två stora rinkar med 
läktare, restaurang, café, bar och enar-
made banditer.

Anläggningen ligger bara fem minu-
ters bilresa från Ingers hem så det går 
enkelt och snabbt att ta sig till klub-
ben. Eftersom klubben erbjuder många 
”Roll up times”, tider som alla medlem-
mar i klubben kan nyttja, blir det möj-
lighet till mer Lawn Bowl för Inger i 
Club Pine Rivers.

Här arrangeras också en av deltäv-
lingarna i Bowls Premier Leauge vilket 
ger Inger och hennes klubbkompisar 
möjlighet att se de bästa spelarna i 
världen.

Alla spelar Bowls
Grannarna hemma i Petrie har spelat 
Bowls i flera decennier. Det var dom 
som lärde Inger spela. De lånade ut 
klot till henne och coachade Inger pri-
vat på deras klubb, Kallangur Bowls 
Club i Kallangur.

Köpte egna klot
Inger gillar färgen rosa. Så hennes 
första bowls-klot blev rosafärgade av 
märket Aero. Inger har märkt att kloten 
syns lite väl bra mot den gröna gräset, 
speciellt när man spelar uselt.

Inger ser fram emot att få träffa och 
spela Bowls med oss i Kappelshamns 
IK. De rosa kloten stannar dock hemma 
i Australien, men det går säkert lika bra 
med KIK:s låneklot.

ROINE ANDERSSON

Inger i sin klubbdräkt.

Australiens nationalsport lockar massor av 
pensionärer till de stora anläggningarna.

Inger spelar ut sitt rosa klot. Det stora segel
taket skyddar mot sol – men inte regn.

Spela Lawn Bowl med KIK
Vi spelar på KV:s magiskt fina bana i trädgården bakom restaurangen i 
Kappelshamn. Klubben kommer under maj–september att ha minst en fast 
träningstid i veckan. Alla nya och gamla medlemmar är välkomna! Frågor? 
Intresserad? Kontakta Roine Andersson, roine@kappelshamn.se.
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PUK INFORMERAR

Senaste nytt från Storugnsföretagen  
Nordkalk och KPAB

KIKaren har vari kontakt med såväl 
Försvaret/Fortifikationsverket och 
Länsstyrelsen, men dom meddelar att 
det finns inget ännu att rapportera om 
reservhamnsläget för Kappelshamn. 
Amy Rankin på Länsstyrelsen har 
dock förhoppningar om att hon vet 
något mer om planerna före somma-
ren.

Inget nytt om hamnen

Vid PUK:s senaste informationsmöte 
med Nordkalk och Kalkproduktion AB 
i januari fick vi fölande besked:

Ola Thuresson, Nordkalk:
På grund av arbete med fundament 
till skeppslastaren i hamnen kommer 
verksamheten där att ligga ner under 
delar av maj månad – då blir det såle-
des ingen utlastning via  skeppslasta-
ren då. Utlastning på reserven samt 
på mjölkajen och vid KPAB kommer 
att pågå under tiden. Till sommaren 
beräknas arbetet vara klart. Cementa 
lastbilstransporter med kalksten mel-
lan Storugns och Slite har gått in i en 
intensivare fas och från och med mars 
körs trafiken i tvåskift klockan 6–22. 
Dessutom har även båttransporter av 
kalken kommit gång. Huvuddelen av 
dessa transporter går med ett mindre 
fartyg via Fårösund.

Marc Lindahl från KPAB:
Arbetet under vintern med att mura 
upp ugnen och återstartande av pro-
duktionen har gått som planerat och 
nu är verksamheten i full gång som 
vanligt.
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ÅRSMÖTE

För första gången höll KIK ett årsmöte 
i Folkets Hus. Det blev riktigt bra att 
sitta i den luftiga, smakfullt inredda 
lokalen. Alla 27 närvarande verkade 
nöjda både med själva mötet den mat 
och dryck som serverades denna fre-
dagkväll 18 februari. Lite extra nöjda 
var förstås några av de många vinnar-
nas i de traditionella medlemsnum-
mer- och närvarolotterierna.

Själva årsmötesförhandlingarna tog 
en och en halv timme. På podiet fanns 
mötesordföranden Berra och mötesse-
kreteraren Sofia. Vid den ekonomiska 
rapporten med revisionsberättelsen 
var det kassören Maria som förde talan 
och vid valen var det Lotta från valbe-
redningen som pratade.

Valberedningens förslag på val rös-
tades som vanligt enhälligt igenom. 
Inte heller verksamhetsberättelsen för 
2021, den ekonomiska rapporten eller 
förslaget till verksamhetsplan 2022 
ifrågasattes och dom få fördjupnings-
frågor som ställdes besvarades utan 
att det blev någon större diskussion 
eller debatt. Överlag var det ju många 
positiva siffror som redovisades – som 
exempelvis att 2021 gav ett överskott 
på 70 tusen kr och att medlemsanta-
let var det högsta på många år, trots 
avsaknaden av fotbollsspelare.

Berra omvaldes på nytt som ordförande 
och den tidigare suppleanten Sofia val-
des som ny ordinarie styrelseledamot. 
I övrigt omval på Anders L och Maria 
som styrelseledamöter, liksom på 
Camilla o Anders F som suppleanter.

I medlemslotteriet drogs fem vinnare 
– dom två första priserna var dels ett 
presentkort på ICA Maxi som gick till 
Oscar Hågestam, dels ett bastupre-
sentkort till Sinikka Carlsson.

Själva mötet avslutades med infor-
mation om utökade bastutider och så 
höll Roine ett engagerat brandtal om 
Bowls – en idrott för alla.

Därefter bjöds det på välsmakande 
smörgåstårta från ICA Maxi med man-

Ett lyft med årsmötet i fina lokaler

delkaka som efterrätt. Och framemot 
tio-tiden var festen slut. 

Ett stort tack till festfixaren Sofia 
och hennes medhjälpare, främst sonen 
Kalle och kassören Maria. I närvarolot-
teriet var det Anders Sjögren som fick 
välja pris först – han tog ett knivset. På 
bilderna kan du se flera av vinnarna 
när de gick fram till podiet för att ta 
emot sitt pris.

Ur verksamhetsberättelsen
 » Klubben har haft 305 betalande med-
lemmar – en överraskande hög siffra.

 » Fyra klubbmästerskap har genom-
förts – i pingis, varpa, boule och 
Lawn Bowl.

 » Bollkul, midsommarsamling, prome-
nadorientering, triathlon och lucia 
är andra exempel på lyckade arrang-
emang.

 » Stora investeringar har gjorts i två 
robotgräsklippare och ny bevatt-
ningsanläggning.

Ut ekonomiska rapporten
 » Klubbens intäkter har uppgått till 376 
tkr – här står sponsring och bidrag 
för över hälften. Andra större poster 
är campinguthyrningen och med-
lemsavgifter.

 » Utgifter och kostnader når 306 tkr. 
Egentligen är utgifterna klart större, 
då dom dyra robotgräsklipparna 
måste skrivas av på fem år. Så den 
kostnaden belastar bara resulta-
tet i mindre utsträckning. Den stora 
utgiftsposten är annars el, 78 tkr.

Ur verksamhetsplanen för 2022
 » Om intresse finns kan vi arrangera 
ett femte klubbmästerskap detta år – 
i Padel på KV:s nya banor.

 » Vi budgeterar för att utgifterna ska 
överstiga intäkterna med 50 tkr.

 » Vi ska installera ett nytt nyckelsys-
tem och köpa in en diskmaskin.

BERRA SANDSTRÖM

Mötesordförande Berra och sekreterare Sofia lämnar över ordet till Lotta i valberedningen.

Lyssnande deltagare. Maria, KIK:s kassör har ordet.
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I FÖRETAGSKIKAREN

Västerbottenstjejen Louise Lund-
ström flyttade till Gotland och Westöö 
i Hall för ett par år sedan och hade 
redan då flera idéer om att driva något 
eget. Så förra året testade hon en 
affärsidé om att sälja en näringsrik 
glassvariant främst baserad på morot 
och havtorn. Hennes glass är fri från 
soja, gluten, laktos och nötter. KIKa-
ren har ställt några frågor om hennes 
verksamhet.

Hur har ditt första år som egenföreta-
gare varit – plus och minus?

– De som gillar min glass hänger på 
fortfarande. Jag har fått många nya 
bekantskaper och affärskontakter – 
viktigt som nyinflyttad öbo. Sedan har 
jag fått se nya platser – backstage J – 
och jag har fått uppleva ett fantastiskt 
blomstrande entreprenörskap i olika 
varianter här på Gotland. Bra kontakt 
med myndigheter – enkelt som främjar 
företagande. Kul att jag fått så bra feed-
back och så har jag ett internationellt 
innovationspris för ekologisk, naturlig 
mat samt Alfred Nobels hederspris i 
innovation.

Minus är svårt att hitta, men det är 
en utmaning att prissätta rätt – då jag 
vill att alla ska ha råd att smaka. Sam-
tidigt har ju min varumärkta premium-
glass dyra råvaror.

Vad är det som överraskat mest?
– Att jag lyckades sälja in glassen till 

de välkända restaurangerna Lindgår-
den och Bruna Dörren och fick vara 
med på deras menyer – det var roligt. 
I år satsar jag på att likviditeten flödar 
på, så att jag kan ära dessa restau-
ranger med ett lyxigt besök och äta 
min egen efterrätt.

Louise utvecklar sin  
Iceblizz-verksamhet

Vad har du för planer framöver?
– Jag vill hitta roliga konstnärliga 

arbetskamrater/medarbetare som gil-
lar långsiktig personalutveckling och 
samarbete. Spanien har ju en känd 
pilgrimsled som jag gärna går för att 
förena nytta med nöje. Efterfrågan bör 
finnas där i Castilla y Leon för Iceblizz.

Kommer vi att få sig dig sälja glass 
något i Kappelshamn även i år?

– Ja.
BERRA SANDSTRÖM

Trude vann underställ. Thomas vann strumpor. AnnMarie vann dryck.

Några av vinnarna på årsmötet
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I FÖRETAGSKIKAREN

Det verkar som om byns båda restau-
ranger kommer att mer öppet utanför 
högsäsongen än vad de hade förra året. 
KIKaren har tagit pulsen såväl KV som 

Inför säsongen 2022 har vi gått ige-
nom och rustat upp mycket i det lilla, 
lilla köket. Vi har installerat solceller 
för att kunna ha tillfredställande el och 
ett extra våffeljärn. Bättre och enklare 
kassa med digitala bongsystem, nya 
bryggrupper för kaffe med mer i, nya 
bord för enklare och bättre avtorkning.

Dessutom har vi nya effektivare kyl-
maskiner för mindre energiåtgång. Vi 
har massor av nya idéer med en utök-
ning av menyerna till det dubbla i år. 
Det kommer att serveras milkshakes i 
alla sorter utöver det normala. Vi kom-
mer ha en riktigt rolig drink/cocktail-
meny och kaffedrinkar som vi kommer 
att presentera på vår Facebooksida 
framöver.

Vi har förbättrat parkeringsmöjlighe-
terna och fixat stabilare underlag, till 
nytta när det blir blött och lerigt.

Nyheter från byns båda krogar!

Nu när det ovanliga blivit det vanliga 
ser vi fram emot en säsong utan res-
triktioner. Vi håller även detta år på att 
uppdatera köket och renovera för att 
förhoppningsvis öppna restaurangen 
till påsk (som förra året) för att sedan 
ha öppet på helgerna fram tills mid-
sommar. 

Vi kommer detta år försöka engagera 
ännu mer etablerade artister och har 
som mål att varje vecka ha uppträdan-
den samt operakväll och quiz. 

Just nu håller vi på med att tillsätta 
personal till kök och servering. Med ett 
delvis förnyat matkoncept anpassat till 
lunch och middag känner vi oss trygga 
med vad vi vill erbjuda i matväg.

Det finns många som vill ut och äta 
och besöka oss även utanför sommar-
månaderna och räknar med att kunna 
utöka säsongen. Målsättningen 2022 
är att ha helgöppet hela maj och hel-
tidsöppet ända fram till sista septem-
ber med lite helgöppet efter det. 

Det kommer att bli stora förändringar 
till nästa säsong. Bra eller dåligt vet vi 
inte ännu – vi måste verkligen tänka på 
hygien och livsmedelssäkerhet i första 
hand. Sedan mås te vi se över vänteti-
der, service och ett utvecklat koncept 
för att få hållbarhet i verksamheten. En 
sak är iallafall säker, det kommer att bli 
ett bredare utbud med mycket nytt och 
spännande.

MAGNUS FRIBERG

GotlandsVåfflan

Padelbanan ska vara klar tills i maj 
och vi kommer ha en bokningstjänst 
på hemsidan för bokning

Vi har lagt ner mycket tid på våra nya 
stugor som nu är på plats och beräk-
nas vara färdiga i april med inkoppling 
och finjustering utav omkringliggande 
mark. 

Lawn Bowl-banan skall få en liten 
uppfräschning med staket och påfyll-
nad av sand samt lite möbler i anslut-
ning till banan, vore kul med en täv-
ling!

PATRIK WIGELIUS OCH  
HASSE HÅGESTAM

GV som ju båda har förutom mat och 
dryck sedan tidigare även serverings-
tillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Kappelshamns Veranda

Hasse bygger på de nya uthyrningsstugorna.

Paddelbana byggs på KV.
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Många aktiviteter har ägt rum i 
Folkets Hus och fler blir det
Nu är det dags igen, säger Berra, och 
vill ha lite nytt från Folkets Hus – galet 
vad tiden går fort. 

Vi avslutade året i december med en 
grötfest för våra medlemmar. Runt 35 
stycken kom och mumsade gröt och 
tuggade på skinkmackor så det stod 
härligt till och klurade på en jule-quiz 
som Annika Höök och Siv Larsson 
hade pillat ihop. Vet inte om någon 
vann. men vi hade jäkligt kul iallafall. 
Efter maten till kaffet visade Janne Lin-
dahl bilder från byn – finurliga sådana, 
då vi fick klura på var bilden är tagen. 
Vi ska verkligen försöka få det till en 
tradition. Det här med bildvisningar 
ska vi köra lite mer, verkar vara mycket 
uppskattat. Mary Andersson har ett 
skatt liggandes som måste visas.

Tillväxt Gotland hade en av sina sista 
sändningar i Folkets Hus gällande 
uttagningen av Gotlands Eldsjäl.

Riktigt kul att se hur mycket pill det 
är med kameror, lampor och kilometer-
vis med kabel överallt. Vi fixade mat så 
alla blev mätta och belåtna – mycket 
beröm fick vi för vår fina lokal och den 
service vi gav.

Vi har även köpt en projektor med 
tillhörande duk, en skitstor en. Ska bli 
så kul att kunna erbjuda den servicen 
för våra kunder/ hyresgäster. Nu ska 
den bara installeras.

Ett flitigt gäng som spelat Bowls på 
söndagarna ett tag nu. Det är precis så 
det skriker att dom får plats med denna 
specialmatta som spelet sker på. Roine 
Andersson är eldsjälen där. Kontakta 
gärna honom med era funderingar 
kring sporten – det ser verkligen kul ut, 
måste nog testa själv nån gång.

Så har vi PRO som är en av våra 
största besökare med sina möten och 
träffar – riktigt kul att lokalen används.

Årsmötet – vi har preliminära planer 
på ett kombinerat årsmöte/arbetsdag 
den 14 maj med en enklare förtäring 
vid middagstid. Återkommer med när-

mare information på anslagstavlor och 
facebook.

Glöm inte medlemsavgiften
Och så även en påminnelse om att 
betala din medlemsavgift. Du stöd-
jer en förening som bara vill dig väl. 
Att delta i våra sammankomster med 
baren öppen kräver ett medlemskap 

FOLKETS HUS

Möt våren i Kappelshamn 
lördagen den 26 mars kl 10–17
I samarbete med Lotta Paulsson Axén och hennes Kropp-i-Topp arrangerar heldag i 
vår fina lokal. Korv med bröd och fika till försäljning. Du kan hitta fina presenter- som 
hantverk och konst, köpa praliner, ta en prova på behandling, loppis, köpa thaimat, få råd 
om trädgård, boka in dig på Yoga och Klangmeditation.

och så bidrar du till att vi kan under-
hålla lokalen för oss som finns här nu 
och våra efterlevande, så dom får upp-
leva det vi gjorde. Medlemskapet är 
200 kronor per person. Du betalar på 
bankgiro 5680-1582 och märk betal-
ningen med ditt namn.

UFFE LINDAHL

Turridning för dem små, 
Sofia med hjälp av Halle och 
Timber
Bcf Rosa-Bröstcancer-
föreningen
Safebody Uf- samarbete 
med Brottsofferjouren
Qvieboden – bland annat 
vackert smide
Iceblizz - Vegan glass, Louise 
Lundström
Anna i trädgården - Anna 
Andersson
Ewa Lindblom - Forever 
Living - Aloe Vera produkter
Lena Wallgren - Herbalife- 
örtbaserade produkter

Lorentina - konstnär, målar 
i akryl
Annica Sandgren - Prova på 
behandling, Rosenmetoden, 
hand-fot-huvudmassage
Lo Kihlberg och 
Veronica Malmqvist – 
AnsiktsZonterapi
Jana Viberg – Cranio–Sakral 
behandling
Smycken i glas
Liz Karlsson – Fantastiska 
tofflor och raggisar stickat
Majwor Holgersdotter – 
Hantverk
Susanne Karlsson – Hantverk

Thaimat lagad av Wanthanee 
Sripa
Hembaket – Praliner
Helene Hafdell – säljer 
Havtorn i alla dess former
Jea Audirell– information om 
Djurkommunikation, kurser, 
behandlingar, försäljning 
av kryddor, örtsalt och 
halsband av slipade stenar 
Loppis – Katarina Skoglind, 
Annika Höök, Dotta, Siv 
Larsson
Lindahls Skog och Trädgård
Kroppitopp- Hatha- och 
Yinyoga, Klangmeditation
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SAMHÄLLSINFORMATION

Kappelshamn
• Planförslaget vill ge förutsättningar för ett fortsatt 

sammanhängande bostadsbyggande genom att förtäta den 
centrala delen av Kappelshamn och möjliggöra för en fortsatt 
utveckling åt nordost utmed Kappelshamnsviken.

• Regionen ställer sig positiv till att utveckla Kappelshamns
hamn till reservhamn

• Verksamhetsutveckling mot 
fritidsändamål och turism.

• Avvägning mellan utbyggnad av 
vindkraft och bostäder behöver göras för 
vissa av de föreslagna bebyggelseytorna.

• En utveckling bör ges företräde 
framför jordbruksmark på föreslagna 
platser för att tillgodose 
bostadsförsörjningen.

Sedan några år tillbaka jobbas det med 
en ny översiktsplan för Gotland. Vid ett 
digitalt informationsmöte den 2 febru-
ari om arbetet med Översiktsplanen 
2040 avseende Norra Gotland fram-
kom väldigt intressant information.

Förutom de tre större tätorterna Slite, 
Fårösund och Lärbro vill Region Got-
land att även Kappelshamn och Sten-
kyrka/Lickershamn ska utvecklas med 
bland annat tillåten nybyggnation av 
bostäder – här främst längs väg 149 
(inklusive Flenvikevägen), Snäckers-
vägen och Hallväg. Hela planen går 
att ladda ner från Översiktsplan2040 – 
Region Gotland. Regionen hoppas 
att kunna genomföra ett antal fysiska 
informationsmöten under andra halv-
året 2022 och välkomnar synpunkter 
på det förslag som nu presenterats.

Om vårt samhälle skriver man följande 
i planen: ”Kappelshamn är ett kustsam-
hälle inbäddat i en storslagen natur och 
en attraktiv boendeort både för deltids- 
och permanentboende. Här finns ett 
brett näringsliv och ett aktivt förenings-
liv. I Kappelshamn finns gästhamn och 
campingplats. Lärbro är närmsta ser-
viceort. I närheten finns även Gotland 
Ring, en av världens första hållbara 
och längsta motorsportbana. Hamnen 
ägs av Försvarsmakten. Planförslaget 
föreslår att Kappelshamn bör ingå i 
kategorin Sammanhängande bostads-
bebyggelse. Planförslaget vill ge förut-
sättningar för ett fortsatt sammanhäng-
ande bostadsbyggande genom att för-
täta den centrala delen av Kappelshamn 
och möjliggöra för en fortsatt utveckling 
åt nordost utmed Kappelshamnsviken, 
verksamhetsutveckling mot fritidsän-
damål och turism. Avvägning mellan 
utbyggnad av vindkraft och bostäder 
behöver göras för vissa av de föreslagna 
bebyggelseytorna.”

När det gäller den viktiga frågan om 
vatten och avlopp skriver man föl-
jande: ”Kommunalt vatten och avlopp 
i 13 områden försörjs idag med kom-
munalt VA inom delområdet. Dessa är: 
Lickershamn, Stenkyrka, Martebo, Ire-
vik, Hangvar, Kappelshamn, Västris, 

Tingstäde, Lärbro, Slite, Åminne, Val-
leviken och Kyllaj … Utbyggnad av 
Kappelshamn vattenverk ca 2030 –… 
Utbyggnad Kappelshamn reningsverk, 
ca 2030 –”

Det är väl det som är negativt och som 
vi bör påverka genom att ge synpunk-
ter till Regionen. Vi ska inte behöva 
vänta så länge med att få ordning på 
VA-tillgången här. Utan klokt vatten 
och avlopp kan vi räka ut att bygglov 
stoppas.

Även andra områden längs Kappels-
hamnsviken är omnämnda som föl-
jande rader om Hall: ”Eventuell ny 
bebyggelse bör inte tillåtas annat än 
som komplettering till befintlig bebyg-
gelse. Eventuell ny bebyggelse bör utfor-
mas med stor hänsyn till miljön vad gäl-
ler volym, skala och placering. Bebyg-

gelsen bör underhållas med traditionella 
metoder och material för att bibehålla 
byggnadernas kulturhistoriska värden 
och för att upprätthålla landskapsbil-
den. Fortsatt brukande av jordbruks-
marken är väsentligt för att bevara och 
främja riksintressets värden. Ett fortsatt 
eller utökat bete i hag- och skogsmarken 
är väsentligt för att bevara och främja 
riksintressets värden. Fornlämningar 
bör vårdas och hållas tillgängliga. Även 
vid bygglovsbefriade åtgärder eller 
åtgärder som inte prövas mot bestäm-
melserna om riksintresset bör stor hän-
syn tas till riksintressets värden avse-
ende lokalisering och utformning.”

Avseende Storugns och Klinthagen 
skrivs mest om kalkstenskvalitén och 
avseende Bläse är det fokus på närhe-
ten till kommande nationalpark i områ-
det.

BERRA SANDSTRÖM

Region Gotlands översiktsplanering
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Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga 5 4 3 2 1

År Povel Ramels första 
revy har premiär

Sveriges första manliga 
sjuksköterska exami-
neras

Dwight Eisenhower blir 
president i USA

Dag Hammarskjöld blir 
generalsekreterare i FN

Elisabeth II blir drott-
ning i Storbritannien

Artist Född 12 februari 1959 
i Visby

Har sjungit introt till 
tv-serien Macken 

Slog igenom 1984 med 
låten Magneter

Var med i Melodifesti-
valen 2009

Är sedan 2010 heders-
ledamot i Gotlands 
nation i Uppsala

Huvudstad
Hette tidigare Salis-
bury.och fick nytt namn 
1982

Ligger på 1500 m höjd 
och är landets största 
stad

Grundades 12 sept 
1890 som ett fort

Motto framåt i folkets 
tjänst Huvudstad i Zimbabwe

Idrott Banan får vara max 270 
meter

Man tävlar både indivi-
duellt och parallellt

Bedömning görs av tid, 
teknik och hopp

Är en del i freestyle-
familjen och är sedan 
1992 olympisk gren 

Sveriges första medalj 
vid OS 2022

Fiktiv figur Kom till 1964 och fick 
namn genom tävling

Gick i skola med 
Grodan Boll

Är utställd på Scen-
konstmuseet i Stock-
holm

Först med jullovs-TV i 
slutet av 1960-talet

Har utbildat barn i 
trafikregler

Film Amerikansk dramafilm 
från 1993

Regi Jonathan Demme 
och Manus Ron 
Nyswaner

Vann två Oscarstaty-
etter

Handlar om en advokat 
som får sparken

Bruce Springsteen 
skrev ledmotivet

Hur mycket hjälp? 1953, Susanne Alfvengren, Harare, Puckelpist, Televinken, Streets of Philadelphia
Rätt rad X12; 1XX
Röda tråden Alla har själva lett Melodifestivalen 

1. 7 december 2021 utses årets socken 
på Gotland. Vilken? 
1 Ekeby
X Etelhem 
2 Eskelhem

2. 19 december blir Gabriel Boric presi-
dent. I vilket land? 
1 Chile 
X Serbien 
2 Armenien

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

David Lindgren Kristian Luuk Lena Philipsson Petra Mede

RILLES FRÅGESPORT

3. Ny talman i EU utses 18 januari. 
Vem?
1 Nicole Fontsine 
X Simone Veil
2 Roberta Metsola

4. 24 januari hålls Guldbaggegalan. 
Vilken blev bästa film?
1 Clara Sola.
X Pleasure 
2 Utvandrarna

5. 4 februari tas landets första guld i ett 
vinter-OS. Vilket land?
1 Brasilien
X Nya Zeeland
2 Indonesien

6. 14 februari avgörs Super Bowl. Hur 
många spelare är på plan i ett lag i 
amerikansk fotboll?
1 10
X 11
2 15
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EGNA EVENEMANG

Överraskande stor samling på  
scenen i årets Lucia-event i Folkets Hus!

Ända sedan klubben bildades för snart 
50 år sedan har vi haft förmånen av 
många ideella krafter. I början var det – 
förutom en engagerad styrelse, fot-
bollsledare, klubbtidningsmedarbetare 
och Lucia-fixare – en aktiv syjunta i byn 
som inte bara hjälpte till med praktiska 
saker vid våra evenemang utan också 
var en viktig inkomstkälla Dessa flitiga 
damer sålde mycket av sina alster och 
försäljningsöverskottet gick oavkortat 
till KIK:s på den tiden rätt lilla kassa.

Sedan tillkom ännu fler ideella kraf-
ter när vi byggde upp den anläggning 
som idag är Snäckersvallen. Klubben 
har en lång tradition av att årligen 
arrangera en funktionärsfest för att 
visa vår uppskattning av den hjälp vi 

fått. Dessa tillställningar fick först ha 
Snäckers Gästgiveri som plats, innan 
vi från 90-talet kunde samlas i klubb-
stugan. I år valde vi av flera skäl – 
bland annat pandemirestriktioner och 
att vi har en fantastisk samlingslokal 
– att välja Folkets Hus för denna träff.

Sent i november samlades ett trettio-
tal av våra ideella krafter för att avnjuta 
god mat och dryck och en trevlig social 
samvaro. En del gick hem efter ett par 
timmar, medan andra satt kvar länge – 
men jag tror att alla njöt av bra käk från 
ICA Maxi och av att vi bor i en by med 
bra sammanhållning och en god fram-
tidstro.

Ifjol fick klubben för första gången 
sedan 1973 ställa in sin fina Lucia- 
tradition. Men i år gick den att genom-
föra med iakttagande av dom lite mer 
flexibla pandemirestriktionerna. Det 
blev riktigt lyckat och stämningsfyllt. 
KIK-lucian Amanda Hellenberg fram-
förde tillsammans med nio tärnor, en 
pepparkaksgubbe och en liten tomte 
en fin luciatablå med nästan femtio 
åskådare.

Liksom de senaste åren skänkte Annika 
Gustavsson Jewellery årets halsband. 
Det var också Annika – uppvuxen på 
byn – som på scenen hedrade lucian 
med smycket. Sammanfattningsvis 
var det ett härligt traditionellt Lucia-
arrangemang som vi kan tacka Isa Jäl-
kensjö för. Isa hade dessutom bra hjälp 
av Johanna Hellenberg och Susanne 
Gustavsson. Serveringen av kaffe och 
lussebullar ordnade den rutinerade 
duon Gunnel Söderberg och Laila Gus-
tavsson på ett suveränt sätt.

Ett tack också till lotterivinstutro-
paren Camilla Stuxberg som fick dela 
ut femton fina priser som till största 
delen var skänkta av klubbens stor-

Funktionärsfesten i Folkets Hus

Lokalbytet blev en succé, så vi kom-
mer nog att fortsätta med dessa årliga 
samlingar i Folkets Hus. Det gav också 
styrelsen en idé om att även förlägga 
årsmöten i den fina lokalen.

Vill passa på att tacka alla som såg 
till att servering med mera fungerade 
perfekt och då ett särskilt tack till 
huvudansvariga Sofia Fahlström.

BERRA SANDSTRÖM

sponsor ICA Maxi. Men inte heller att 
förglömma det fina konstverket som 

Anita Eriksson gjort och skänkt samt 
två fina priser från Coop Lärbro.

BERRA SANDSTRÖM



Resultat
Seniorfinal
Dan Gardelin–Thomas Wester 6–11, 11–7, 
11–3
Match om 3–4 plats
Jörgen Folke–Roland Ringwall 11–6, 11–1
Placeringsmatcher 5–7 plats
Anders Fahlström–Kalle Fahlström 11–6, 
12–10
Johan Föll Olsson–Anders Fahlström 
6–11, 11–7, 11–7
Johan Föll Olsson– Kalle Fahlström13–11, 
11–4
Ungdomsfinal
Vilton Ringvall–Kalle Fahlström 11–6, 
11–7, 11–7, 11–8

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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KLUBBMÄSTERSKAP

Danne återtog mästartiteln  
och Vilton ny ungdomsmästare

Det coronauppskjutna fjolårsmäster-
skapet i september samlade endast 
fem deltagare. Årets pingis-KM som 
kunde arrangeras på traditionell tid-
punkt samlade några fler – åtta 
stycken. Inte så många, men procen-
tuellt ändå en ökning med 40 pro-
cent. Förhoppningsvis blir det samma 
ökning nästa år, så då vi isåfall skulle 
bli minst elva bordtennislirare …

Mästerskapet inleddes som alltid först 
med ungdomsklassen. Här visade KM-
debutanten Vilton Ringvall att gam-
mal är äldst. 11-årige visbykillen Vilton 
vann finalen mot den ett år yngre titel-
försvararen, Kalle Fahlström från Kap-
pelshamn, i en bäst av sju-match utan 
setförlust.

I den påföljande seniorklassen dök 
2020 års mästare Danne Gardelin upp 
lite sent, så han tvingades spela sex 
matcher på raken. Han vann samtliga 
utom den sista gruppspelsmatchen 
mot titelförsvaren Thomas Wester från 
Hellvi. Men som tvåa i gruppspelet fick 
han möta Thomas på nytt i en final och 
den vann Danne i en omväxlande fajt 
med 2-1 i set.

I bronsmatchen segrade inte helt ovän-
tat 2021 års silvermedaljör Jörgen Folke 
från Fårö över lärbrobon Roland Ring-
wall. Mästerskapets äldste deltagare 
Rolle var ändå nöjd med sin placering i 
årets turnering som höll hög klass.

Johan Föll Olsson från Fårösund 
slutade femma efter att ha vunnit plac-
eringsmatcher mot såväl förra årets 
bronsmedaljör kappelshamnskillen 
Anders Fahlström och hans son Kalle. 
Den sistnämnde hoppade in på den 
vakanta Wild Card-platsen som ung-
domsmästaren Vilton fick lämna, då 
han var tvungen att åka hem.

De fina priserna var som vanligt till 
största delen skänkta av ICA Maxi och 
som tävlingsledare skötte sig rutin-
erade Magnus Sjögren utmärkt.

BERRA SANDSTRÖM



SMÅTT OCH GOTT

KIKaren nr 168 mars 2022 ● 15

Norrsken
I år har även vi södra Sverige fått se 
norrsken flera gånger. Här är en bild på 
detta vackra himlafenomen taget ned-
anför Dino och Cillas Larssons hus vid 
Oxelstigen.

Nytt campingavtal
Klubben har signerat ett nytt treårs-
avtal med våra campingarrendato-
rer Ingabritt Adriansson och Peter 
Ranke. Samarbetet har funkat väldigt 
bra under de tre år dom haft hand om 
campingen. Vi är glada för att det är 
två kappelshamnsbor som vill fortsätta 
att driva den för byn och klubben så 
viktiga verksamheten. Vi önskar dom 
båda lycka till och hoppas att 2022 blir 
ett mer välbesökt år, nu när restriktio-
nerna börjat släppa.

10% medlemsrabatt 
hos Naprapatcenter
Klubben har en överenskommelse med Naprapatcenter i Visby om att KIK:s 
medlemmar får tio procentsrabatt på behandlingar. Se kontaktuppgifter på 
www.naprapatcentervisby.se eller sök upp på Facebook.

Hembaket
Agneta Enderberg meddelar att hon 
inte ännu har börjat tänka på somma-
ren, men det blir nog inga förändringar 
från förra året som det ser ut nu, säger 
hon. Agneta tänker öppna runt mid-
sommar och stänga runt 10 augusti 
och kommer att ha stängt onsdagar 
som tidigare. Så letar hon en ny en ny 
medhjälpare, då Ingrid slutar efter fyra 
somrar.

Välbesökt hemsida
Även 2021 har vi haft över 30 000 besö-
kare av klubbens hemsida och som 
tidigare ungefär en tredjedel unika 
besökare. Fortfarande är nerladdning-
arna KIKaren på en hög nivå eller näs-
tan 400 i månaden. Av någon anled-
ning är utgåvan 136, där bland andra 
Håkan Berlin intervjuades – i mars 
2014 – samt nr 141 i juni 2015, där 
Mocca Axén intervjuades är dom utgå-
vor som laddats ner flest gånger – runt 
2.000. Varför det är så, det får någon 
framtida forskare försöka lista ut.

Anders vann knivset

Camilla vann en mössa.

Magnus avtackades.

Fler bilder från årsmötet
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Kurt Arkestål köpte för ett par år 
sedan björkskogen med den fina allén 
kantad med tallar mitt på Snäckersvä-
gen. Där har vi sett mysiga lamm från 
Hägvards i Hall gått och beta under 
sommarhalvåret och vi är många som 
gillar att ta ett skogsbad i den fina mil-
jön. Kurt har även köpt två tomter på 
motsatt sida Snäckersvägen. Av någon 
outgrundlig anledning har ett rykte 
uppstått om att denna tidigare Söder-
tälje-bo skulle stänga av det fina pro-
menadstråket genom  Björkskogen. 
Kurt – som sedan i våras bor perma-
nent i Visby – vill dementera dessa 
rykten. En del av er har nog träffat 
denne nyblivna pappa eftersom han 
de senaste åren jobbat på vårdcentra-
lerna i både Hemse och Slite. Kurt vill 
gärna ha en dialog med alla berörda – 
så ring honom på 070-4453130 för att 
framföra dina synpunkter eller för att 
få mer information.

Som flera säker vet så planerar jag hus-
bygge på fastighet Hangvar Snäckers 
1:71. På platsen går idag en infartsväg 
till grannfastigheten 1:41 som nyttjas 
som friluftsområde av många.

Då huset är tänkt att stå där infar-
ten är idag hade jag tänkt att man kan 
lägga om vägen över samfälligheten. 
På sikt skulle jag vilja återskapa den 
ursprungliga bäckfåran, rensa sly och 
hålla lamm på platsen. Förutom att 
det blir fint kommer detta även inne-
bära att mer vatten filtreras ner i mar-
ken och vilket leder till ökad grund-
vattentillgången vilket skulle gynna 
alla. Idag leder diket ut i genomsnitt 3L 
färskvatten per sekund vilket blir näs-
tan 100 000 kubik per år. Diket är del 
av ett dikningsföretag så detta kan vara 
litet komplicerat, men det ska kunna 
göras utan att påverka dräneringen 
uppströms. En förutsättning dock att 
sökande har rådighet över marken. 
Med anledning av detta samt att arbe-
ten med området kommer att medföra 

en hel del arbete, kostnader och även 
administration har jag ansökt om inlö-
sen av samfälligheten där delägare får 
ersättning för sin andel i samfällighe-
ten s:28.

Gällande husbygget så är planen 
att el, vatten och avlopps anslutningar 
ordnas till sommaren och förhopp-

DEBATTINLÄGG
Husbygge – information angående 
våtmark samt omdragning väg

ningen är att kunna gjuta grundplattan 
innan hösten. Har ni vägarna förbi så 
kom gärna upp och kika och som tidi-
gare är alla välkomna njuta av prome-
nadvägarna i skogen. Väl mött!

KURT ARKESTÅL

NYA GRANNAR
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Chuckarve Alltjänst –  
ett Storugnsföretag
Det finns ju gott om företagare i Kap-
pelshamn och på Storugns känner vi 
väl till stora företag som Nordkalk, 
Kalkproduktion AB och Gotland Ring, 
men där finns även småföretagare 
som byggföretaget Chuckarve All-
tjänst. I detta nummer av klubbtid-
ningen tänkte vi ställa några frågor 
till mannen bakom den verksamheten. 
Han heter Kent Johansson och är bör-
dig från Hangvar kyrkby, där han växte 
upp med många fotbollsintresserade 
syskon. Kent – eller Chucken som han 
kallas – har faktiskt också spelat några 
matcher i Kappelshamns veteranlag 
som målvakt 1992 och 2005.

Eftersom du finurligt nog döpt fastighe-
ten du bor i på Storugns till Chuckarve, 
får du börja med att berätta om ditt 
smeknamn Chucken – minns du hur du 
fick det?

– Mitt smeknamn ”Chucken”, fick 
jag då jag gick verkstadsskolan vid 
Cementa i slutet av 70-talet. Jag gjorde 
det klassiska misstaget att starta svar-
ven med chucknyckeln i svarvchucken. 
Sen tyckte jag att de var ganska fyndigt 
att döpa vår fastighet till Chuckarve 
när vi flyttade till Storugns 1984.

var dags att göra något annat. Jag dri-
ver sedan några år tillbaka även MiLa 
Plåt AB, som har sitt säte i Tingstäde, 
Där har vi en verkstad med inriktning 
på fönsterrenovering. Vi har även en 
butik som säljer kakel och klinkers 
från Höganäs. Det är ett dotterbolag till 
MiLa Plåt, som heter Tingstäde Kakel-
butik och drivs av vår dotter Emmely.

Berätta lite om din bakgrund, uppväxt 
och familj – du är väl sedan många år 
gift med fotbollstjejen Clary Hägbom 
som ju också har många fotbollsfram-
gångsrika bröder och systrar?

– Jag är som sagt född och uppvuxen 
i Hangvar, fostrad i en fotbollsfamilj 
med 7 syskon, som alla spelat boll. I 
början av 80-talet var jag med och star-
tade upp Hangvars Damlag tillsam-
mans med Nenne Kahlbom, Eftersom 
jag var målvakt i herrlaget, så föll det 
sig naturligt att jag blev målvaktsträ-
nare för damlaget och det var där jag 
träffade min blivande fru Clary Häg-
bom, Hon var målvakt då. Men det 

I FÖRETAGSKIKAREN

dröjde ända till pingstafton -82 innan 
vi blev tillsammans. Det var på dans i 
Strandängen, så vi firar faktiskt 40 år i 
år. Vi har tre vuxna tösar och tre barn-
barn.

Du börjar väl närma dig pensionsåldern, 
men om jag känner dig rätt så ska du väl 
driva företaget ett tag till. Hur ser fram-
tidsplanerna ut, är det många utma-
ningar i branschen och har corona-pan-
demin påverkat ditt arbete?

– Jo jag tänker nog köra på några år 
till, men kanske dra ner lite. Få lite mer 
fritid och åka mer husbil, som är vår 
passion i livet.

Har ju så gott som slutat med större 
byggprojekt. Det finns så många aktö-
rer på marknaden i dag, vi kommer 
nog att satsa mer på Kakelbutiken i 
Tingstäde. Corona-pandemin har inte 
påverkat oss nämnvärt.

Något du vill tillägga?
 – Tack för att ni talar om att vi finns!

BERRA SANDSTRÖM

När och varför bildade du Chuckarve 
Alltjänst och vad är inriktningen på ditt 
byggföretag?

– Det är kul att ni vill uppmärksamma 
ett litet företag som mitt Chuckarve, 
som jag startade 2001, efter att ha job-
bat på Cementa i 23 år. Jag kände att de 
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Som jag skrev senast så fortsätter 
Åke med sin historik om vårt samhälle. 
Senast berättade han om sjöfarten för 
ett hundra år sedan och framåt. Nu går 
han ännu längre tillbaka i tiden.

Vestberg, Kahl och Höök
Under de tre sista årtiondena av 
18-talet var ett 20-tal fartyg hemmahö-
rande i Kappelshamn, dock inte samti-
digt. En del fartyg råkade ut för haveri 
eller såldes.

Redarna hette Vestberg, Kahl och 
Höök. De var också ägare av kalkug-
nar. Kappelshamnsfartygen var ofta av 
det mindre slaget – jakter, slupar, gale-
aser och mindre skonerter.

Det största fartyget var briggen Fri-
heten med en dräktighet på 184 netto-
ton. Även skonerten Rapid om 125 net-
toton tillhörde de större.

Skepparna i Kappelshamnsfartygen 
var inte medlemmar i Skeppargillet* 
med undantag av JV Lundgren som 
blev invald i Gillet 1896. Han var då 24 
år – troligtvis den yngste som någon-
sin blivit medlem i Gillet.

Sjökaptenen Hjalmar Österman – 
som en kort tid var befälhavare i brig-
gen Friheten – blev invald i Gillet 1910. 
Anledningen till att så få kappels-
hamnsskeppare blev invalda som med-
lemmar av Skeppargillet kan förklaras 
av att de inte hade tillräcklig behörig-
het. 

Kalk skeppades in  
och trävaror skeppades ut

Den införselvaran från Kappelshamns 
lanthamn var kalk i släckt och osläckt 
form. Kalken gick till största delen till 
inrikes ort och fraktades oftast med 
redarnas/kalkbruksägarnas egna far-
tyg.

Även utskeppningen av trävaror var 
av stor omfattning.

Bräder, plank, sparrar och bjälkar 
gick på export – mottagningsham-
narna var oftast belägna vid tyska öst-
ersjökusten. Slipers gick uteslutande 

till den svenska marknaden – främst 
till hamnar belägna längs sydkusten.

Åren 1870–1900 skeppades 70.500 
kubikmeter slipers ut från Kappels-
hamn.

Under åren 1885–1937 var Kappels-
hamn angöringshamn för lanthamns-
trafiken.

Åren 1885–1900 gjorde lanthamns-
båten 437 anlöp – av dessa svarade s/s 
Klintehamn för 236, s/s Visby för 189 
s/s Gotland 6, s/s Roma 5 och s/s Pol-
hem för 1 anlöp. Kappelshamns hamn 
var en av tio gotländska hamnar som 
ingick i Lanthamnsfonden. Fonden bil-
dades 1834 och upplöstes först 1967.

Kappelshamns Rapid  
först i Kielkanalen

I Skeppargillets medlemsblad nummer 
21 utgivet i mars 1971 finns en artikel 
med rubriken ”Gotlandsskonert först i 
Kielkanalen”. Det var Rapid med Kap-
pelshamn som hemort. Rapids ägare 
var den 23-årige JV Lundgren.

Rapid som innehade last av träva-
ror var destinerad till Rendsburg. När 
fartyget kom till Holtenau i maj 1895 

KAPPELSHAMN FÖRR I TIDEN

S/S POLHEM (vykort genom Peter Asklanders samling)

var det ännu en månad kvar till kana-
len skulle invigas. Lundgren som hade 
goda kontakter lyckades passera kana-
len, trots att den ännu inte var invigd.

Året efter att Rapid som första fartyg 
passerat Kielkanalen förliser hon i en 
svår höststorm och strandar på est-
landskusten. 

Besättningen på fem man rädda-
des. Besättningen förutom av skeppare 
Lundgren bestod av den 26-årige kap-
pelshamnsbon Hugo Franzén och kock 
var GV Vennerberg. De övriga två är 
okända.

Det var något i korthet om sjöfarten vid 
slutet av 1800-talet, då Kappelshamn 
var en av öns främsta utförselhamnar.

ÅKE BROBERG
*Skeppargillet i Visby  
bildades den 8 maj 1682

Kappelshamn angöringshamn för 
lanthamnstrafiken
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VI FEM

Kenneth Karlsson  
Stockholm och Kappelshamn
Jag har spenderat varje sommar, sen 
barnsben i Kappelshamn, och har varit 
medlem i hela mitt liv. Det är självklart 
för mig och familjen att stötta klubben. 
Jag har också deltagit många gånger i 
klubbmästerskapet i varpa. Klubben är 
en stor del av Kappelshamn och som-
mar för mig! Främst varpan och fotbol-
len. Bronsmatchen, VM-94, i klubbstu-
gan är ett kärt minne! Jag har också 
spelat en del fotboll med klubben, både 
när jag var yngre och nu när vi kör Boll-
kul med barnen. En fantastisk klubb!

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

Herman Duker,  
Sollentuna och Kappelshamn
Jag brukar vara i Kappelshamn på 
mina sommarlov. Jag är med i KIK för 
att jag tycker mycket om fotboll  – det är 
liksom min passion.
Det är roligt att spela fotboll på tomten 
i Kappelshamn, men det är ännu roli-
gare på Bollkul.
Det var ganska många som var med på 
Bollkul förra sommaren. Men jag hop-
pas att det blir ännu fler den här som-
maren. Vi har inga grannar som har 
barn, så utan Bollkul så hade jag inte 
kunnat spela med andra barn och lära 
känna nya vänner. Men nu när Bollkul 
finns så kan man dra dit och spela boll.
Det är kul att också vuxna är med. En 
gång var till och med min morfar med. 
Men han bröt fingret när han var mål-
vakt. Min pappa är också ofta med, 
men han brukar inte göra så många 
mål.

Malin Öhman, Storugns
Jag och familjen blev medlemmar i 
KIK strax efter att vi köpte vårt hus i 
Storugns för cirka sex år sedan. Det 
blev en självklarhet, när vi förstod vil-
ket engagemang och gemenskap för-
eningen bidrar med. Vi ville ju såklart 
också vara en del av det. Alltid roligt 
när KIKaren dimper ner i brevlådan 
också. Så kul att få läsa om vad som 
händer i området och gamla anekdoter 
från förr.

Karl Båth Storugns
Som relativt nyligen permanent 
boende i Storugns med utsikt över 
Kappelshamn har det varit en själv-
klarhet att ta del av bygdens aktivite-
ter och gemenskap. Betydelsen av att 
känna gemenskap, kunna boka bastu, 
träna på utegymmet och få hem tid-
ningen bidrar till att bygden lever även 
under lågsäsong.

Cecilia Karlbom, Vikers
KIKaren bidrar till sammanhållning 
i Kappelshamn och klubben stöder 
många trevliga projekt. Kul att delta 
och läsa om fotbolls- skoj, varpaspel, 
byabastu med mera. Eldsjälar som läg-
ger ned mycket tid och energi får väl-
förtjänt uppmärksamhet i tidningen 
och det inspirerar kommande blivande 
eldsjälar. Trevliga reportage varvas 
med praktisk information om vad som 
är på gång i Kappelshamn.



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

Medlemsavgift 2022
Årsavgiften är 200 kr per  vuxen, 100 kr per  ungdom (upp till 17 år) 
eller 400 kr per hushåll. Betalas in till bankgiro 5441-0337 eller via 
swish 123 154 2612 (ange namn och personnummer, även post-
adress om du vill ha KIKaren hemskickad).

KALENDARIUM VÅREN 2022

MARS
Lördag 26 mars kl 10-17 
Folkets Hus och Kropp-i Topp 
arrangerar ”Möt våren i Kap-
pelshamn”, se sidan 10.

Söndagar i mars kl 10–12
Spela Bowls i Folkets Hus. Alla 
kan spela och alla är välkomna.
Föranmälan till roine@kap-
pelshamn.se

APRIL
Lördag 9 april kl 10
Arbetsdag på Kappelshamns 
Veranda för iordningsställande 
av Lawn Bowl-banan.

Söndag 10 och 24 april kl 10–12
Spela Lawn Bowl på KV. Alla 
kan spela och alla är välkomna.
Föranmälan till roine@kap-
pelshamn.se

Lördag 23 april kl 10
Arbetsdag på Snäckersvallen, 
då klubben som alltid bjuder på 
lunch.

MAJ
Lördag 14 maj
Preliminärt årsmöte i Folkets 
Hus-föreningen i kombination 
med en arbetsdag.

Söndagar i maj kl 10–12
Spela Lawn Bowl på KV. Alla 
kan spela och alla är välkomna.
Föranmälan till roine@kap-
pelshamn.se

BADA BASTU
Bastun är öppen fredagar 
17.00–19.00 för damer och 
19.00-21.00 för herrar. På lörda-
gar är bastun öppen 15.30–
18.00 för herrar, 18.00–20.00 
för damer och 20.00–22.00 
blandat. Avgiften är 30 kr för 
vuxna och 15 kr för 7–14 år. Års-
kort 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-med-
lemmar. 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.

BOULE, FOTBOLL,  
VARPA M M
Medlemmar kan gratis låna 
bouleklot, fotbollar, bränn-
bollstillbehör, kubbspel och 
varpor att använda vid anlägg-
ningen på lämplig plats! 

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


