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Snickarglädje!

Slite är inte bara en ort med framgångsrik industri, utan här finns också många
hantverkare med riktig Gnosjöanda. I årets nummer av Slitetidningen gläntar
vi på dörren hos några av hantverkarna och tar oss en pratstund, å en kaffi.
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Innehåll 4/2015
Välkommen att ta del av Slite Tidningen nr 4 som fått ny layout och fler sidor. Därmed hoppas vi att
många fler upptäcker Slite och dess möjligheter. Temat för året är hantverk och vi på reaktionen har
gläntat på dörren hos några hantverksföretag runt om orten.
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Medlemskap i Slite intresseförening privatpersoner 150 kr och för företag 1.600 kr.
Bg 5904-2820
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arbetstillfällen och göra norra Gotland mer
attraktivt. Aktier i Slite Utveckling se
sliteutveckling.se
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Slite Utveckling

Vi vet, att när vi skrapar på en
yta kommer de underliggande
lagren fram. Först färglagren,
sen de gamla tapeterna och till
slut det ursprungliga träet, eller
vad det nu må vara.
Ungefär likadant är det med oss människor. Den vi
tror enbart ha fallenhet för en sak, visar sig vara en
hejare på något annat som t.ex. ett hantverk eller
har ett skapande intresse i någon form.
Av en händelse råkade jag ramla in i hos Affe,
i L-golvs verkstad i Slite en dag. Där hittar jag
golvhantverkaren i full färd med att tillverka handtag och knivslidor till jakt och täljknivar med ett
blad som ser ut som en vackert mönstrad karta. Det
är ju inte så märkvärdigt att hålla på, de flesta gör
ingen stor affär av det. Det är bra för välbefinnandet och trots att vi lever i en allt mer datoriserade
tillvaron är det något visst med att ”bara” tälja en
barkbåt.
Idag har man skurit ner på slöjden i skolan, där ser
man tydligen inte betydelsen med hantverk för
barn och ungdomars utveckling. Men vissa, som
friskolor har kvar hantverk och slöjd på schemat.
I dagarna kom en rapport som visar att barn som
leker med klossar blir smarta.
En undersökning vid University of Washington
i Seattle visar nämligen att det mest utvecklande
är vanliga enkla klossar. Klossar hjälper barn
att skaffa sig språkliga färdigheter, stimulerar
tänkande och minne och tränar motoriken just när
deras hjärnor utvecklas och växer som mest.

26-29 Slite Nytt
30-31 Slitekartan

Intresseföreningens presentkort kan
köpas hos ICA och COOP. Presentkorten
finns i valörerna 50, 100 ochh 500 kr och
kan lösas in hos nedanstående företag
och föreningar.

På fotot:
Stina Lindholm

Coop, Byggman, ICA, Gotlandcraft, Elkedjan
Slite El, AHT, Slite Dykservice, Gahms,Marin
Textil Gotland, Slite Vatten & Värme, Slitebaden Hotell, Slite Blomsterhandel, Fotvården
Norr, Slite Golfklubb, Atelje H Ekedahl
Trogets pizza, Alimento.

Affärer, näringss
tällen och
serviceföretag
anslutna till

Slite Intressefö

rening.

Inlöses mot varo
r eller
tjänster till mots
varande
belopp. Giltigt
2 år.
Uppvisa kassakvi
ttot.

500
100
50

Eftersom man inte obligatoriskt lär sig att sticka
i skolan, är det mindre vanligt att vi stickar våra
gosiga ollar (ylletröjor) utan vi väljer att köpa dem
dyrt i butiken. En julhelg frågade min dotter Unn
om jag kunde lära henne sticka. Visst sa jag med
full entusiasm, och rotade fram stickor och garn
på vinden. Och trots det var länge sedan, och min
hjärna gjorde flera kullerbyttor (eftersom hon är
vänsterhänt) lyckades jag överföra sticktekniken.
Som present fick jag hennes första och hoppeligen inte sista tjockhalsduk, som både värmer
hjärtat och halsen.

“I dagarna kom en rapport som
visar att barn som leker med
klossar blir smarta.”
Studenterna som går Sveriges nyaste hantverksutbildning på Mittuniversitetet lyfte fram hantverkets roll för det besjälade hemmet och vikten av att
bevara de traditionella hantverken för framtiden.
Det gjorde de genom att bygga en kopia av
förmaket på Carl Larsson-gården till årets Antikmässa. Nästan hela rummets inredning var
tillverkad för hand med traditionella material och
hantverksmetoder, vilket naturligtvis betyder
mycket för upplevelsen av det. Det kan därför verka
lite förvånande att parallellt med att Carl Larsson-gården under 1900-talet har inspirerat till nya
inredningsdetaljer har de traditionella hantverken
nära nog slagits ut av industriella tillverkningsmetoder.
Det är viktigt att det inte sker i det tysta utan
att hantverket blir synliggjort och att det finns
”ambassadörer” som talar om och aktivt arbetar

Ordförande Slite Intresseförening
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Rapporter från branschorganisationer och utredare med f. visar att inom nästan alla branscher på
arbetsmarknaden behövs kontinuerligt kompetent
personal och yrkesskickliga medarbetare. Hantverkarna är viktiga, kanske de mest betydelsefulla, då
det finns en stor potential för nyrekrytering inom
en mängd olika yrken.
Hur kan vi då underlätta för unga att söka sig
till relevanta, spännande och kreativa utbildningsmiljöer? Vad krävs av organisationer, skolor,
myndigheter, arbetsförmedlare, opinionsbildare,
föräldrar, lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare för att vi tillsammans skall kunna placera
hantverket och dess betydelse högst upp på dagordningen?
Att satsa på hantverk som ett viktigt redskap för
utveckling är inget bakåtstävande mummel utan
ett ledord för regional tillväxt!

Stina Lindholm
Chefredaktör

Arkitekt SAR/MSA

Göran Radhe
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Färskt bröd bakat i
butik alla dagar!

Använder du våra
digitala tjänster?
Vi hjälper dig igång.

Vi har öppet alla dagar året runt!

Nr:

Jimmy Hamstedt

för att flytta fram hantverkets positioner, så att
yrken kan utvecklas och ytterligare förfinas.
Professionalism, yrkesskicklighet samt inte minst
yrkesetik, är honnörsord!
Hantverket lever inte kvar i det gamla. Hantverket utvecklas ständigt med nya material, verktyg
och utrustningar och inte minst de olika uttrycksformerna (i produkter, tjänster eller service) som
yrkena företräder. Det gäller såväl en professionell
installation av ett värmesystem som VVS-hantverkaren utför, förgyllda tavelramar och möbler,
omsättningen av en kakelugn eller floristens och
möbelsnickarens produkter.

Salladsbar alla dagar!
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Ledamot av Slite Utveckling AB

Livligt hantverk

Slite

Vi förklarar, ansluter och hjälper dig att
komma igång med den nya tekniken.
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www.radhe.se
073 98 11 725

Ligger Gnosjö
numera i Slite?
En “Gnosjöare” karaktäriseras av idérikedom, arbetsamhet, samarbetsvilja, hjälpsamhet och framtidstro, enligt det nationella pris som Lena Björk och
Lena Österdahl tog emot 1988. De byggde upp Gotlands Allsömnad efter Mölnlycke AB nedläggning i
Slite. Deras satsning och utmärkelse gav sannolikt
styrka till många på Gotland.
Andel företagare i socknarna Boge och Othem är
procentuellt fler i förhållande till folkmängden
än på övriga Gotland. En orsak är cement- och
kalkindustrins beroende av underentreprenörer

I Ahlströms Snickeri är det alltid fullt upp här hyvlas,
hammras, limmas och sinkas det i ett.

med gedigen kunskap. Verkstadsutbildningen var
i stort sett förlagd till fabriken, vilken la grund
till många egna företagare. Ett starkt kluster av
skickliga hantverkare har under åren etablerat
sig i trakten.
En gång per år stänger Cementa Slitefabriken för
underhållsarbete och då hyr de in 350 personer
som reparerar ugnar, skorstenar, maskiner osv.
Alla är inte bosatta på Gotland, vilket är bra för
turistnäringen, underentreprenörerna kan inte
bara försörja sig på fabriken.
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Slitegoogla?
– Var har du köpt den dörren?
Gutemakis VD Mats Nilsson stiger
in genom dörren på Storgatan 95.

– Laminat innebär att det är folie emellan glasen.
Det är det svåraste att skära säger Sune Nilsson, allt
annat glas kan vem som helst skära.
Han tog över sin svärfars glasmästeri 1986, trots
att han sedan 17 år hade en bra anställning. Även
om han gillade arbetet på Cementa så ångrar han
inte livet som företagare. Alla kunder är lika viktiga
för Sune och det är mångfalden som utvecklar verksamheten.

Jag hade inte frågat om företaget Gutemaki kunde
leverera en ny ytterdörr. Jag hade valt att googla.
En lokal hantverkare hade jag i alla fall ordnat
för montering och metallisterna köpte han hos
Gutemaki. Efter två år i Slite borde jag veta att det
handlar om att fråga runt hos några hantverkare så
löser sig resten.
På nätet är det nästan omöjligt att hitta dem, men
på nordöstra Gotland finns det många och de är
bra. Vad som döljer sig bakom förkortningar och
ord är heller inte alltid lätt att förstå
– Det är djungeltrumman som gäller, säger Staffan
Norrby, VD på GISAB, Gotlands Industriservice
AB. Vissa mindre jobb gör Slite Plåtslageri bättre
än vi och då slussar vi över kunderna till honom och
vice versa.
Nyinflyttad husrenoverare
– Vi tänkte att om vi anlitar lokala företag för de
kan inte göra bort sig, säger Elisabeth. Björn och
Elisabeth Karlsson köpte i fjol huset där TV-affären
tidigare har huserat, på Storgatan i Slite. De kände
i stort sett ingen på norra Gotland och började
frågade runt för att få tips på hantverkare.
– Vi valde Slite Mur & Bygg, arkitekt Göran Radhe,
Slite Kalkstens Design, Stig Arne Träservice,
Östervallsgräv och El. Badrummet krävde specialistkunskaper vilket J3 i Lärbro hade. Den ena
hantverkaren rekommenderade nästa osv.
Paret gör mycket själva och i skrivande stund
står de inför ett tufft jobb, att måla golvet. Trägolvet är lappat och lagat med gamla golvtiljor och
nya bräder.

överallt!

ustriservice.nu

– För Sune är inget några problem, säger Lennart
Dahlgen som för ett par år sedan startade inramningsbutik i Slite. Att skära glas tycker jag är
krävande och utan Sune hade det varit svårt att ge
en snabb och smidig service till mina kunder.
Sune har just installerat 120 persienner i den
nyrenoverade skolan i Roma.
– Där var jag inne i det tystaste klassrum jag har
upplevt. Jag har besökt otaliga klassrum eftersom
jag har bytt många fönsterglas i skolorna under
årens lopp.
Staffan Norrby VD, GISAB
Under året har huset bytt skepnad, tidigare var
affärshuset klätt i betongplattor. Nu har det återgått
till att mer likna den ursprungliga byggnaden från
mitten av 1800-talet. Fasad i trä, rödmålade fönsterkarmar och platsbyggd dubbeldörr. Ägarparet
har sökt i arkiven för att försöka återskapa något
av den tidigare stilen. Punschverandan som vetter
mot havet är dock en tillbyggnad, men den harmoniserar väl med hela huset.

Glasmästaren tipsar gärna alla med gamla fönster
att ersätta den inre rutan med energiglas. Energiglas är belagt med hårdmetall på insidan. Det gör
att värmen studsar mot fönstret, dessutom håller
glaset ute visst buller.
Om man plockar bort det gamla glaset och rengör
bågen så har man också halverat priset.
På sommaren är det högsäsong för glasmästaren.
– Man väntar med att byta ut det spruckna fönstret
för att man tror att det blir kallt när jag byter, men
jag hänger en filt, säger Sune.

Glasmästaren
Sune Glasmästeri levererar laminerat glas till Cementa ena dagen och nästa dag är det ett dörrglas till
Ahlströms dörrsnickeri eller Anders Ohlsson Kök.

Suger allt, överallt!
www.gotlands-industriservice.nu
Solklintsvägen 99, Slite 0498-22 21 62 Solklintsvägen 99, Slite 0498-22 21 62
www.gisabgotland.com
www.gisabgotland.com
6

En smygtitt in i verkstaden hos
Gutemaki i Othem
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Byggnytt
Mammuten som
suger allt
Byggföretag på Gotland känner till mammuten
som suger bort allt, i alla fall det som är löst. Gotlands Industriservice, GISAB med mammuten
som symbol står för en miljövänlig hantering av
flygande avfall.

Gutarnas Byggtjänst växer

Över hela ön har mammutbilarna dränerat vid
hus, sugit bort fyllnadsmaterial under golv, skit
på vindar. Att slippa använda spade, säckar och
heltäckande skyddskläder i flera dagar har gjort
arbetet lättare för många som bygger om sina
gamla hus.

Fotograf: Lennart Dahlgren

Andra generationen av GBT AB, Gutarnas Byggtjänst AB, Oskar Johansson och Karolina Larsson
satsar och växer. Föräldrarna Hilding och Lena Johansson har byggt upp företaget.
Ett företag som började med att utveckla specialistkompetens för byggnation inom den tunga industrin, men som idag även lägger om tak på villor.
GBT AB och GBT Entreprenad AB har specialistkompetens inom ställningsbyggnation, betongsågning,
markberedning, platsgjuten betong, kärnborrning,
tätskikt på tak osv.
Cementa är deras största uppdragsgivare och har
bidragit till att personalen kontinuerligt har stärkt
sin kompetens och fått många nya utmaningar.

- Vi kräver inte specialistkunskaper av den personal vi söker, men ett jäkla anamma, säger VD Oskar
Johansson. Idag är vi 12 personer på lönelistan men
inom några år räknar jag med att vi har vuxit till
cirka 20 anställda.
Många av arbetsuppgifterna är inte sådana som går
att lära sig på en skola. Grunderna givetvis, men sedan handlar det om att samarbeta med kollegor och
lära sig genom handfast arbete.
När byggbranschen för flera år sedan började
bli certifierad deltog GBT AB aktivt. De var bland
de första företagen i Sverige som blev produktcertifierade enligt BF9K inom arbetsmiljö, kvalitet
och miljö.

Bekvämlighet

Stål, hängrännor, rostfritt, vägg- och takplåt och
en mängd maskiner som gör det som inte hantverkarna kan göra lika snabbt på egen hand. CNC plasmaskäraren är Gutemakis senaste investeringen,
vilket innebär att de kan producera detaljrika utklippningar i stål.
Gutemaki med betoning på i, har grundarna Mats
och Kicki Nilsson skapat ur sina förnamn. Senare
fick de veta att maki betyder bekvämlighet på gotländska. Och bekvämlighet erbjuder de för såväl
privatpersoner som för byggindustrin. Idag är

Ägarskifte
Jonas Thomsson har köpt Slite Elfirma AB och de
tidigare ägarna Kent Carlsson och Kjell Olin arbetar
fortfarande i firman. I början av året blev två nya anställda och idag arbetar totalt tolv personer i firman.
Jonas är drivande inom utvecklingen av solenergi.
Det kanske kan bli mer belysning på landsbygden
med elfirmans kompetens.
Firman driver såväl butik med elartiklar som installation av el.

också sönerna John och Jimmy verksamma i företaget tillsammans med ytterligare 6 personer.
Verkstad och lager ligger vid väg 148 mellan
Tingstäde och Lärbro. Idag gör de främst jobb på
Gotland. De lägger tak, monterar hängrännor och
smider grindar osv. och naturligtvis följer de trenderna inom husbyggen.

Öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör 10-13
Sjuströmmar 62436 Slite
Tel. 0498-220854

• Husgrunder, Dränering, Grundisolering
• Asfaltsjobb, Skogsvägar, Vägbyggen
• Planering, Trädgårdsarbete, Dikesrensning
• Staket och stängsel

www.hultmansentreprenad.se
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- Dammsug vägarna istället, säger VD Staffan Norrby. Det skånska företaget DISAB har fordon som
suger upp gruset från vägarna. Då slipper barnen
bli allergiska. Våra fönster behöver inte bli täckta av damm och dessutom hamnar allt miljöfarligt
avfall i vägdiken.

Uppfinnarna
Innanför dörren står en plocksparrismaskin som ska bli
elektrifierad.

ANNONSER
Butiken och installatörerna jobbar
för Era energismarta lösningar
från ljuskälla till solceller

Det senaste projektet är att suga slam ut havsbottnen och att kunna utveckla en form av muddringsverksamhet. Dessutom skulle företaget gärna se att Region Gotland och Trafikverket slutar att
sopa vägarna varje vår.

- Pannplåt är nu inne att lägga på taken, säger Jimmy. Det blir lagt på många nya hus i år.
Pannplåt är populär eftersom det finns en vurm för
gamla mönster och former. Färgen kan vara svart,
mörkröd, grafitgrå, tegelröd eller ärggrön.

Tillsammans med solen
hjälper vi på Slite El Er att
producera egen el

Vi utför arbeten från orörd mark
till färdig entreprenad.

Mekanikerna Staffan Norrby och Lasse Wigsten
såg, som anställda på Cementa, för tjugo år sedan
möjligheten att starta industriverksamhet inom
sug och blås i stort format. Idag driver de det enda
företaget på ön som ger denna service.
Starten var lysande och likaså fortsättningen
och idag har de fyra bilar i drift. Två av dem står
dygnet runt på Cementa. Men GISAB är också en
smides och mekanisk verkstad och sysselsätter cirka 13 personer. Men det kan bli fler för GISAB ser
möjligheter och har utvecklingsidéer.

Elmotorer/Generatorer
Pumpar
Kompressorer
Hydraulik
Välkomna till
Vinstigen 4 Slite
Tel: 0498-222290

Gatubelysning

Stoffe och Björn bygger om styrsystemet för en avfallsanläggning och står lutade över en låda fylld
av sladdar. Kalle står vid fräsen som gör verktyg
till Hemse gummifabrik.

Oron över att gatubelysning släcks ned är stor på
den gotländska landsbygden. I Bjärges i socknen
Vänge blåste en stolpe ned 2008 och istället för att
sätta upp en ny plockade Gotlands Energibolag på
uppdrag av Region Gotland bort samtliga stolpar.
Den lösningen var inte acceptabel för de som
bodde längs med vägen. Av Leader/EU blev de
lovade 1,1 miljoner kronor för att de hade ett nyskapande och miljövänligt projekt.
Slite El tillsammans med Väg- och Byggrus i
Hemse och ett stort ideellt engagemang byggde
upp 35 nya stolpar och solpaneler på 55 kvm. Mats
Olofsson höll i projektet och lyckades att få ett acceptabelt avtal med GEAB. Lysande!

EMAB, el- och maskinteknik AB rycker ut till de
stora fartygen när de får allvarliga problem med
motorerna. En av ägarna, elingenjör Dan Pettersson tillbringar en stor del av sin arbetstid på Rederi
AB Gotland. Han var supervisor när rederiet byggde Gotlandia II i Italien.
Idag har Kalle Linder och Danne utvecklat en
verkstad som utför reparationer inom alla typer
av tillverkningsindustrier. Under ett par år byggde
och reparerade de tyska vindkraftverk ENERCON
som bland annat står på Furilden. Idag är reparationerna allt färre.
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– Underhållet har minskat betydligt, säger Kalle.
Det mesta kastas . Två man kunde tidigare arbeta
med en motor i två månader men idag är villkoren annorlunda eftersom maskinerna innehåller
annan teknik och arbetskraften utomlands har
skapat billiga maskiner. Kalle är känd som uppfinnaren i Slite.
– Vi har gjort en såmaskin för sallad, som lägger
två fröen i varje kruka. Träffsäkerheten är 97 %.
Fyra maskiner har vi tillverkat och sålt, säger Kalle.
Men han tvekar vid frågan om han vill sälja fler.
Idag har företaget fem anställda. Jesper är senast
anställd. Han praktiserade på EMAB i samband
med sin yrkesutbildning som vindkraftstekniker,
vilket ledde till anställning. Utbildningen har fått
ett gott betyg inom det gotländska näringslivet.
Å så undrar alla varför hemsidan heter
enholmen.com ?
– Det är dit vi åker när vi vilar upp oss, säger Kalle.
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Vår nollvision leder till
lägre koldioxidutsläpp

Bogeviken ska “renoveras”
Inom ramen för projektet ”Grunda havsvikar – Bogeviken” kommer under
2015 och 2016 restaureringsinsatser att genomföras i Bogeviken vid Slite.

Cementas målsättning är att våra verksamheter ska samexistera med människor och naturvärden i ett hållbart samhälle.
En viktig del i detta är arbetet mot noll koldioxidutsläpp under produktens livcykel, som innebär att vi arbetar med
energieffektivisering, ökad andel biomassa, nya cementsorter, koldioxidupptag i betong samt koldioxidavskiljning,
lagring eller återvinning (CCS eller CCR).

Projektet, med länsstyrelsen som huvudman,
är ett av sju delprojekt om vatten och vattenhushållning på Gotland där Havs- och vattenmyndigheten bidragit med finansiering. Många
grunda havsvikar på Gotland kännetecknas idag
av stora och täta bladvassbestånd och tjocka lager
bottensediment som en följd av en sedan lång tid
pågående övergödning. Bogeviken vid Slite är en
av dessa vikar.
En konsekvens av täta vassbestånd och kraftig
sedimentation är att livsutrymmet och passande
miljöer för lek och uppväxt för många fiskarter
drastiskt har försämrats.
Mynningsområden har växt igen och vandringsvägar till tidigare lekområden har därav
ofta skurits av. Gädda och abborre är två av

kustens viktiga rovfiskarter som drabbats hårt av
övergödningens effekter.
I ett försök att vända en negativ trend kommer
under de två närmaste åren vegetationsbegränsning
att genomföras inom olika områden i Bogeviken.
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för i första hand rovfiskar som gädda och
abborre, och att bedöma potentiella användningsområden för sedimenterat material i Bogeviken.
Åtgärderna ska ses som del av en större insats för
att restaurera viken.
Förhoppningen är också att under projektets gång
kunna hitta lösningar för en mer långsiktig hävd av
strandängarna runt Bogeviken, exempelvis genom
betande djur.

Sportfiskarna, som arbetar med en mängd olika
projekt för att stärka rovfiskbestånd runt om på
Gotland, kommer att ansvara för genomförandet av
vassklippningen i Bogeviken.
Bland annat har under de senaste åren mynningsområdet till Vade ränna öppnats och ett vandringshinder i Anerån åtgärdats. I mynningen till
Spillingsån har Sportfiskarna också under 2014,
tillsammans med Cementa, färdigställt en så kallad
gäddfabrik.
Projektet i Bogeviken avslutas under 2017 och skall
därefter, tillsammans med övriga vattenrelaterade projekt, rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten.

Cementas anläggning i Slite är en av Europas mest moderna och energisnåla cementfabriker. Fabriken satsar stora resurser på
att utveckla nya produkter och användningsområden. Nya cementsorten Bascement är ett exempel på denna utveckling med
en koldioxidbelastning som är cirka 8 procent lägre än tidigare. Under de senaste 15–20 åren har vi bytt fossila bränslen mot
alternativa bränsleslag för att sänka koldioxidutsläppen och vi arbetar kontinuerligt med att sänka utsläppen ytterligare. I Slite
har vi ett mål om att våra bränslen 2016 ska utgöras av 60 procent alternativa bränsleslag som till exempel trä, papper, plast
och bildäck – material som inte går att återanvända eller materialåtervinna. Med dessa satsningar minskar vi koldioxidutsläppen med 200 000 ton årligen. Vi har redan tagit betydande steg mot att nå vår nollvision men än kvarstår stora utmaningar
som måste lösas genom innovation, investeringar och ett målinriktat arbete. Läs mer om vår nollvision på www.cementa.se.

Nollvision

FILM

Se vår film om vår vision kring klimatneutralitet
till år 2030: Använd QR-koden och se filmen i
din mobil eller läs mer på www.cementa.se.

Cementa AB ingår i HeidelbergCement-koncernen, marknadsledande globalt inom produktområdet ballast och en betydande aktör
inom cement, betong och andra relaterade verksamheter. Detta gör HeidelbergCement till en av världens största byggmaterialproducenter. Koncernen har cirka 52 500 medarbetare på 2 500 platser i fler än 40 länder.

Nya fågeltorn
Furilden kommer nu också att få uppmärksamhet
för sitt rika fågelliv. Rute Hembygdsförening har
genom EU-medel/ Leader kunnat låta Peters Last
och Schakt bygga två fågeltorn på ön, en spångad
led samt muddrat kanalen.
I juni invigs fågeltornen. Det östra är byggt så
att personer med rullator eller rullstol kan komma
upp cirka en meter i tornet. Det är byggt i två
våningar med ramp till första våningen. Leden till
tornet är också iordningställd för personer med
funktionsnedsättning.
Kanal Furilden blir också klar till sommaren.
– Tänk vad roligt att kunna paddla kajak inomskärs
på Gotland, säger Peter Flygare ordförande i
Rute Hembygdsförening! Vägen till Furilden har
bidragit till att Lergravsviken är instängd. Nu
öppnas flödet av vatten upp.
– Så snart vattennivån har blivit lägre kommer vi
att lägga ned en trumma under vägen, säger Peter.
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Detta öppnar upp nya möjligheter att ordna kajakuthyrning både i Slite och i Lergrav. I Vägumeviken och Valleviken finns idag en uthyrare. Känner
du till fler? Info@slite.nu tar gärna emot informationen.
Naturreservatet Storsund, sydost om Gothem är
bland annat känd för Gotlands största bestånd av
gråhäger. Naturskyddsföreningen äger marken
och kommer i vår att låta snickare Tomas Larsson
från Stenkumla att renovera fågeltornet. Syftet
med renoveringen är dels att byta det virke som
är dåligt samt bygga om trapporna så att de blir
mindre branta.
Tornet kommer därför att sänkas någon meter. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen
som också står för huvuddelen av kostnaderna.
Tidigare har Länsstyrelsen byggt en ny p-plats.
Från parkeringen är en vandringsspång anlagd till
tornet.

SLITETIDNINGEN 2015

Gårdsbutiker
och lammgårdar
Ett utflyktsnöje är att svänga
av från asfalten, följa skylten
Gårdsbutik och nyfiket se vart
vägen leder.

Men kommer de vita skinnen att dominera om
några år eller kommer vi att få se en variant av den
vita broderade Afghan-pälsen igen? Åk runt på
upptäcktsfärd och finn dina favoriter.

På Gotland har många lammgårdar utvecklat
gårdsbutiker med försäljning av skinn från sig egna
djur. Men även hemsydda västar, vantar, klädda
pallar i grått, vita svarta eller bruna skinn och ullgarn för att sticka en kofta. Och så vi lägger fina ulliga skinn i barnvagnen.
Lammgårdar är i stort sett de enda bondgårdar
idag där besökare kan komma nära djuren. Håll
utkik efter LRF:s öppna gårdar! De gotländska
lammskinnen har blivit eftertraktade. Några påstår
att det beror på Ernst Kirschsteiger eller att det inte
går att öppna en inredningstidning utan att se en
pall i fårskinn eller ett skinn perfekt placerad på en
soffa.
En orsak är samarbetet inom den ekonomiska
föreningen Skinnriket. Under sju år har de arbetat för att utveckla kvaliteten på lammskinn och
lammskinnsprodukter på Gotland.
Att de har lyckats också med försäljningen är tydligt på hösten eftersom då kan det vara svårt att få
tag på skinn.
Att de även har fått uppmärksamhet utanför
landets gränser blir tydligt när Kjell Nilsson berättar att Italiens stora modeskapare Luciano Benetton
handlar i Grautes gårdsbutik. Om det var skinn för
privat bruk eller för nya produkter inom klädeskedjan, det får vi ingen information om.
Bra kött, fin ull och fint skinn beror på att bönderna är måna att sköta om sina djur. Monica och Sven
Lovén som drev Skymnings gård och hade en stor
besättning av lamm på norra Gotland har troligen
varit en förebild för många lammbönder. Monica
formgav, sydde och sålde sin produktion på gården
och idag finns några av hennes produkter på Risungs gård.
På Gotland är det Gotlandsfår med grått skinn
som dominerar. Titta på lockarna, de är både vita
och svarta och det är de silvergrå lockarna som är
mest populära, Men det finns också svarta, bruna
och vita lamm. Färgat skinn är också populärt, och en
blå boa runt halsen den fungerar sommar som vinter.

En av Gotlands största gårdar med anor från
järnåldern kommer du till efter en raksträcka på
ett par kilometer, Gane gård. Idag är det en modern
och ekologisk lammgård med butik. Det gulrappade bostadshuset med flyglar är från 1700-talet och
butiken är inrymd i en ombyggd jordkällare, en stor
sådan.

“– Barnen trivs här. Speciellt när
de får vara med och mata lammungarna med nappflaska”
På gården vaktar en sittande björn. Birgitta och
hennes man köpte gården för två år sedan och till
sommaren är nästan allt i butiken hennes egen
design och egen tillverkning. Tomtemor skulle
man kunna kalla henne eftersom hon i trettio år
har tillverkat tomtar. De förändras något varje
år och alla får ett eget namn. Men hon gör andra
ting också. Av Skinnriket fick hon 2014 pris för sin
ljusstake och i sommar kommer det att sitta sydda
lammfåglar i butiken. Lammens ull låter hon spinna i Ihre som sedan finns att köpa i butiken med
stickbeskrivning.

På Graute kan du numera också få en kopp kaffi.
I fjol öppnade Graute gård kafé i ett nybyggt hus på
gården där de också har utrymmen för att visa och
sälja alla sina skinn och sin egen tillverkning. Jenny
Nilsson syr västar, väskor, vantar i olika varianter
och i år har de också börjat sälja dem via gårdens
hemsida.
– Gotlands bästa skinngård två år på raken har vi
haft förmånen att bli, säger Kjell Nilsson. På en
ställning i butiken hänger det finaste skinnet. Ett
skinn som flera ha velat köpa men som Jenny och
Kjell är måna att kunna visa för alla besökare. Medan föräldrarna gör sina inköp kan barnen gå runt
på gården för att klappa lammen, kattungarna eller
leta upp någon av de tre tupparna. En plats för alla
i familjen att upptäcka. Lammen från Graute gård
möter du på ön Enholmen efter midsommar.

12

På Gisslause gård möter du alla naturfärgerna på
lammen, brunt, grått, svart, vitt och blandat. Elisabeth Gellerstedt arbetar för att kunna visa upp
lamm just med olika ursprung på sin gård. Idag har
hon fem olika raser och den bruna rasen är norsk
spelsau.
Förutom att hon i butiken säljer kött, skinn och
egentillverkade produkter erbjuder hon kurser i
tovning och i maj naturvandring med plockning av
kaijp och ramslök. Men man kan också bara åka dit
för att dricka kaffe under ekarna.
– Barnen trivs här. Speciellt när de får vara med och
mata lammungarna med nappflaska, säger Elisabeth. Lammungar har hon för det mesta i juni.
På Pavalds gård vill alla sitta under almen och
dricka kaffe. Och så vill de se vad Ernst Kirschtsteiger gjorde på gården 2009.
På den gamla brukspatronsgården bedrivs idag
lammproduktion med ekologisk inriktning av >
 >

Fåren på Graute gård är inte bara
väldigt fina utan mycket nyfikna också.
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Lite fårfakta

>> Ann och Birger Andersson öppnar butik med
kafé under sommaren. Det går att komma vid andra
tider om man ringer, men båda har anställningar
utanför gården.
– Vi tillverkar inte själva något av skinnen. Däremot
samarbetar vi med duktiga sömmerskor i trakten
vars produkter vi säljer i butiken, säger Ann.
Vita skinn står det på skylten på vägen mellan 147
och 148. Här säljer Viveca Johnsson skinn från
rasen Leicester på sin veranda i bostadshuset. För
över tolv år sedan slutade hon med mjölkkor och
började med lammproduktion.

Det finns omkring 40 olika raser av får på
jorden. De största ullproducenterna är Australien,
Argentina, Sydafrika och Kina. På Gotland finns
pälsfåret med en ullfiber som har sin speciella lyster
tack vare det glansiga täckhåret.

– En del kan bli lite förvånade när jag kommer i min
overall. Men jag är så här bondsk och jag är verksam på gården hela tiden, säger Viveca. Hon valde
Leicester och det är samma Jonas Alström, potatisimportören som införde rasen till Sverige från England.
En ras som är god att äta och vars vita skinn blir silkig
gobelängull. Vita skinn är inte ömtåliga säger Viveca,
de slår ifrån sig och de blir inte solkiga.

Idag finns cirka 40 000 pälsfår, Gotlandsfår på
Gotland. De producerar 80 ton ull per år fördelat
på en höst- och en vårklippning = 1 kg vid varje
klippning. Efter tvätt blir det cirka 50 ton. I Sverige
finns totalt cirka 610 500 får av våra olika raser.
Många ton av en självreproducerande råvara.

Gårdsbutiker norra Gotland

Ulltvätteriet

SKINNRIKETS ”SKINNSKOLA”

Risungs gård
www.risungsgard.com

Ett bra pälsskinn av hög kvalitet ska ha
följande kriterier:

Graute gård
www.graute.se
Gane gård
www.ganegard.se

• Kännas silkigt och mjukt.
• Har en glänsande lyster, över hela
skinnet.
• Locken ska vara fjädrande så att den
inte lägger sig platt.
• Locken ska vara ”lagom stor”, beroende på användningsområde.

Gisslause gård
www.gisslause.se
Pavalds gård
www.pavaldsgard.se
Ytings gård
0498-22 60 17
Stenstugu
www.mallas.se

Källa: www.skinnriket.se jan 2015

Fåren på Gislause gård på väg ut i hagen för att
äta sig tjocka och håriga.

På Stenstugu i Endre socken bygger Jenny
Andersson och Hans Bulthuis under våren upp ett
ulltvätteri under namnet Ullkontoret. Det kommer
att bli Skandinaviens största ulltvätteri med en
tvättkapacitet på 500 kg i timmen.
Den ull som idag kommer i produktion på
Gotland tvättas småskaligt av den hantverkare
som själv kardar och tovar ull. Andra lämnar sin
ull till Fardhem eller Ihre spinneri där tvätt sker
i lite större skala, eller säljer de till Toarp i Västra
Götaland, som skickar ullen på tvätt i England.
Nu arbetar Jenny och Hans med att få tag på bra ull
till sitt tvätteri. De köper in grovsorterad ull, gärna i

Mötesplats Kupan Slite
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Den gotländska ullen kan Ullkontoret i princip
tvätta på två veckor. På Gotland finns nu kapacitet
att tvätta all ull i Sverige, eller köpa in ull från andra
grannländer. Kanske kan det på sikt bli möjligt att
ullbåtar åter trafikerar Östersjön.
Det kommer i alla fall att finnas god tillgång på
tvättad gotländsk ull, så den som har funderingar
på nya ullbaserade produkter kan börja sätta sina
planer i verket.

Här finns stugor, pool, god mat
och äventyrsgolf. Restaurang och
café med havsutsikt!

Mån-fre 9-15 och lör 10-13
Storg. 110
Tel. 28 83 21

lösvikt eller i storsäck. Bäst betalt får de som skiljer
på vit och grå ull, sorterar bukullen för sig och ser
till att ullen är fri från halm och andra växtrester.

Alla är hjärtligt välkomna

Telefon 0498 - 22 22 29

Tel: 0704-913818 • info@slitestrandby.se
www.slitestrandby.se
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3, 10, 17, 31/7 & 7/8 kl 18.30
GOTLAND www.ltpg.se

För mer info se www.slite.nu

SLITEBADEN
SLITEBADEN

Aktiviteter i Slite
April - Oktober

HOTELL
HOTELL

1 april

Slite Teater 1900: "Kalle Haglund och den
stora skogen" Enmansföreställning från
Riksteatern

Pizzor • Tapas • A la carte m.m.

Fräscht och modernt
Fräscht
och modernt
med
gammaldags
charm
medHotell
gammaldags
charm
Lunch Catering Konferens
Evenemang
Hotell Lunch
Catering Uteservering
Konferens Evenemang

4 april

Biljard • Dart • Jack Vegas maskiner
Barnrum • Dansgolv • Underhållning
Lounge Konferenser • Privata fester
Uteservering • Fullständiga rättigheter

Nationaldagen Gotlands Försvarsmuseum,
Tingstäde

8-9 juli

10 juni

9 juli

Betonggympa kl 9-12

Floden - tills livet skiljer oss åt.
Sånger av Peter Gabriel. Solister: Martyna Lisowska,Lennart Bäck, piano: Thomas Sundström. Regi: Alexander Moberg.Bro Kyrka

Silverlera kl. 13-17, Helle K, Storg 95, Slite

Elbilsdagen, eMobility Day - provkörningar,
information, trafiksäkerhet. Gotland Ring

14-19 juni

10-12 juli

19 april

15-17 juni

11 juli

Malning av mjöl i Aner kvarn, Othem Boge
Hembygdsförening

11 el 18 april

0498 - 220495 • Facebook/Torget

6 juni

Bygdegårdskafé Othem kl 11-16 Anettes
Tårtverkstad

N B RU N N S PA R K E N 22 624
624 48
48SSLITE
LITE
KKRORONBRUNNSGATAN
T E L 0498 22 09 90
www.slitebaden.com

9 juli

Sommarkväll i hotellparken kl 18,Slite
Kl 16-20 nybörjarkurs i golf, Slite GK

GDI målvaktscamp, Slite Ishall

Sommarkväll Aner kvarn, Hembygdsföreningen Boge

Betongteknik, Skulpturfabriken på GRASP
studio

19 juni

11 juli

Boge Bygdegård

12 juli - 26 juli

Midsommarfirande:

Två Generationer, Slite Golfklubb
GRAIP sommarhockyskola, Slite Ishall

Polhemsgården

12 juli Heimkomst dag, Othem Boge Hembygdsförening

Tingstäde kl 12 Klä midsommarstången
tillsammans med oss. Sång och dans, något
extra för barnen och hembakt till kaffet.

13-17 juli

Optimistjolle fortsättningskurs, Länna hamn
Slite.
Bokn: C Hellsing 0735-200 310

Rute socken, Valla änge kl 14.
Åminne Badrestaurang kl 14 dans kring midsommarstång och folkdansuppvisning

15 juli

Golf Digest Trophy, Slite GK

21 juni

Slite Bio 1830: "Cavalleria rusticana / Pajazzo" Opera live från Metropolitan

1-3 maj

GotlandRing Endurance Grand Prix, SLC
Race (GT & Touring Car Racing)

3 maj

Optimist nybörjare, Länna hamn Slite. Bokning: C Hellsing 0735-200 310

Kl 16-20 nybörjarkurs i golf, Slite GK

1 augusti

KM på Slit GK

5 augusti

Öppen gård, Graute gård

8 augusti

Siralslaget, Slite GK

8-10 augusti

Betongteknik, Skulpturfabriken på GRASP
studio, Slite

16-23 augusti

Gotland Art Week

25-26 augusti

17-24 juli

17-21 maj

Golfa Gotland Runt

SportsCar Trackdays, Sportbilsdagarna,
exotiska sportbilar. Gotland Ring

Slite marknad

21-22 juli

29 augusti

Betonggympa kl 9-12

29 maj

16

31 juli - 2 augusti

Silverlera kl. 13-17 Helle K, Storg 95, Slite

17-18 juli

20-24 juli

Floden - tills livet skiljer oss åt.
Sånger av Peter Gabriel. Solister: Martyna
Lisowska,Lennart Bäck, piano: Thomas
Sundström. Regi: Alexander Moberg.
Slite kyrka

Avanti seglarkurs, Länna hamn Slite.
Bokn: C Hellsing 0735-200 310

Gratistidningen Golf Trophy, Slite GK

5 september

Öppen Damdag, Slite GK

16 september

Öppen Veterandag, Slite GK

31 maj

27 september

Klubbmatch mot Gotska, Slite GK

29 juni

4 oktober

Bakluckeloppis Othem Bygdegård kl 19-21.
Bokning av plats tel 070-5883355.

Martins Golfskolor Greensome, Slite Gk

4 juli

Sommarkväll i hotellparken kl 18,Slite

7-9 juli

Kl 16-20 nybörjarkurs 2 i golf, Slite GK

Kl 16-20 nybörjarkurs i golf för juniorer,
Slite GK

6 juni

6-10 juli

Slite Livs flaggtävling, Slite GK

Öppen gård, Graute gård

22 juli

14-16 maj

5-7 juni

29 juli

Enholms dag, arr av Othem Boge Hembygdsförening

29 juni - 3 juli

Kl 16-20 nybörjarkurs i golf, Slite GK

Välkommen att kontakta oss på
Kontoret 0498-226100 • Kristina Nilsson 070 30 66 137
Jimmy Nilsson 076 13 11 315 • John Nilsson 076 13 11 314
Barshage 166 624 46 Slite • www.gutemaki.se

Kurs i keramik i Visby och Slite, Helle K.

19 juli

Slite Open, Slite GK

Tennisvecka med Gutaspelen & Cementa
Open, Visby & Slite

Floden - tills livet skiljer oss åt.
Sånger av Peter Gabriel. Solister: Martyna
Lisowska,Lennart Bäck, piano: Thomas
Sundström. Regi: Alexander Moberg.
Fårö kyrka

28 juli - 2 augusti

Håkan Loob Cup, Slite GK

28 juni

Fagning Laxarve änge

4 juni

Öppen gård, Graute gård

18 juli

Skate Island, konståkningsläger, Slite Ishall

3-5 maj

Bygdegårdskafé Othem kl 11-16 Anettes
Tårtverkstad

22 juli

Sommarkväll i hotellparken kl 18, Slite

27 juni - 12 juli

Slite Stenhuggeri Scrambel, Slite GK

Vi arbetar med...
plåtslageri, smidesprodukter,
takavvatning, bandtäckning,
CNC-skärare, samt försäljning av
tak och väggplåt

Sommarkväll i hotellparken kl 18,Slite

16 juli

Tre klubbor och en putter, Slite GK

25 april

23 juli

Senaste uppdateringen
www.slite.nu

Optimist nybörjare, Länna hamn Slite. Bokn:
C Hellsing 0735-200 310
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Stickat, sytt, tryckt
& format
På norra Gotland finns flera textilkonstnärer och hantverkare,
som arbetar med skilda former
av textil produktion. Vill man ge
sig runt på en textilrunda är här
några tips att besöka.
Barbro Sandell startade sin gårdsbutik 1990 på
Aurungs i Norrlanda. Hon arbetar med kattuntryck
i nyproduktion. En tradition som har sina anor från
1700-talet och som hon förvaltar vidare i form av
metervaror och färdiga produkter.
Utgångspunkten har varit att med några få mönster skapa en kombinerbar och färgstark Gotländsk
textil- och papperskollektion. Till de senaste nyheterna hör flugor och slipsar i 1700-talstyg. Det
är snart 40 år sedan hon påbörjade arbetet med att
bearbeta och framställa mönster ur kattuntryckar-

Skapelse - textiltryck av Gunila Axén
en Tobias Langs * mönsterarkiv och del av produktionen sker nu också med digitaltryckning och allt
produceras i Sverige.

Åker vi lite norrut hittar vi Ullverkstan i Vallstena
som ligger ute på den gotländska landsbygden och
drivs Annika Grandelius. Hennes intresse för ullens
möjligheter väcktes under en kurs om fiberkonst på
Gotlands Konstskola i Visby och nu utvecklar hon
praktiska produkter som kläder och dekorativa
”fossilstenar” med tovningstekniken.
Strumpfabriken i Boge är ett ganska nyetablerat
företag och är precis vad det heter en fabrik som
i första hand tillverkar strumpor. Vid väg 164 har
hon fyllt en lada med stickmaskiner som gör fantastiska strumpor i ull/mohair, både tunna och gosigt
tjocka i massor med olika färger.

“ I södra Boge socken har en lada
fyllts med stickmaskiner “
Ulrika Ek sadlade om från ett välbetalt högstatusjobb till att bli textilhantverkare på heltid och i södra
Boge socken har en lada fyllts med stickmaskiner.
Verksamheten kommer att utökas ytterligare under
våren med en maskinpark för tillverkning av koftor
och tröjor.
DeBoge Design som drivs av Inger Gahnström har
sin försäljning från ateljén på Storgatan 95 i Slite.
Inger har en kollektion av linnekassar, grytlappar,
servetter m m och har möjlighet att göra specialbeställningar.
Hon kan till exempel överföra enkla teckningar,
mönster och monogram på dina servetter. Hon står
också för tillverkningen av Slite Intresseförenings
fina kassar och kepsar.
Lena Björk var en av de kvinnor som arbetade
på segelfabriken i Slite som startades i mitten på
70-talet. Företaget var etablerad i en ny byggnad
( numera företagshuset ELVAN vid Sjuströmmar )
och man sydde segel till främst till MAXI – segelbåtar. Företaget lades ner -83 och två företag i Slite

Inte så långt därifrån finns Gunila Axén och
hennes gårdsbutik i Bringes. Gunila har en gedigen textil bakgrund där hon från slutet av 60-talet
gjorde trendkollektioner åt de stora fibertillverkarna Courthalds och ICI. Hon var med och startade
10-gruppen och ritade för Polarn & Pyret.
Som nyutexaminerad från Beckmans 1967 skapade Gunila ett mönster som skulle bli ett av Sveriges mest välkända och långlivade - MOLN. I hennes
butik och ateljé i Norrlanda kan du hitta påslakan,
barnkläder, vuxenkläder, brickor mm. med hennes
välkända och lekfulla mönster som är signifikativa
för Gunila.
Granne med Gunila är Philip Willners som driver
Skinnverkstan, han syr i skinn allt från kepsar, jackor och anoraks och har varit verksam snart i 30 år.
Ulrika Ek vid sin stickmaskin i full
fart att sticka ny sockor åt folket.

har sitt hantverkskunnande från den tidigare verksamheten. I Slite finns företaget Kapell & Syservice
som drivs av Lena och Kjell Gardelin samt Lena
Björks företag Marin Textil Gotland.
Bådas inriktning är sömnad av kapell till båtar,
släpkärror och mindre lastbilar. Man kan beställa
skyddskapell enligt önskemål till allt som behöver
täckas. De syr segel i dacron eller i bomull till allmogebåtar. Man kan också beställa segeltak eller soltak till uteplatsen, dynor till båten eller husvagnen,
eller ny markis till terrassen.
Norrut, i Othem finns textilföretaget Eld Blå som
startades 1996 och drivs av Karin Kloth. Karin har
sitt showroom i Visby på Norra Kyrkogatan 3.
Hon formger unika tuftade mattor av hög kvalité
för hem och offentlig miljö. Karin specialritar mattor och textilier på uppdrag och i samarbete med
sina kunder. Karin designar även handtryckta textilier inspirerade av det som finns utanför hennes
dörr, som spår i snön, skuggor av bladverk mm.
Åker vi mot nordöstra Gotland hittar vi Gunilla Östbom i Rute, som tillverkar och säljer unika
kläder i ull och silke. I butiken finns egentillverkade produkter för inredning, bl.a. kuddar och vaser
liksom tofflor, väskor och smycken. Vackra tröjor,
toppar och västar i nunofilt finns både färdiga och
kan beställas i din storlek och önskad färg. Gunilla
ordnar även kurser i tovning.
Inte så långt fån Ullrum finns Karin Mårs Grönlund som är utbildad skräddare och hon har också
arbetat som ändringsskräddare, hemsömmerska,
textillärare, sytt provkollektioner och jobbat på fabrik. Nu designar och producerar hon hela sin kollektion i ateljén i Valleviken under namnet By Mårs.
Det är en kollektion som är tuff, klassisk och elegant
som man kan bära både till vardags och fest.

Segeltak • Markiser • Vindskydd
Segeltak • &MarkiSer
Nytillverkning
reparationer
VindSkydd
Ring 070-3216590
marin.textil.gotland@telia.com
• tyger
• rutor
Slite
• Stationsgatan
Polyeter
• 24,
Blixtlås

nytillverkning & reparationer

ring 070-3216590
marin.textil.gotland@telia.com

Stationsgatan 24, Slite

Ullstenar från Annika Grandelius Ullverkstan

Öppet 11-16 varje
dag Juni-Augusti
Tel. 073-6440737
www.ullinek.se
Hittepå och hantverksmässig tillverkning i naturmaterial
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billiga och goda räkmackor samtidigt som Du kan fynda vintage.
– Chinatown?...ok, vi kanske inte har så många kineser
här, men thailändare har vi och deras goda mat som
är perfekt för en bakfylledag eller lunch...har man inte
tålamod att äta med pinnar så finns det även bestick
som alternativ.

Hemtjänst med vård
och omsorg
Hushållsnära tjänster

– Staten Island som man tar färjan till?...här har vi
Enholmen. Dit går det båtutflykter och INTE bilar. En
turist blev nästan arg på mig förra sommaren för att
man inte kunde köra bil ut dit. EnHOLMEN, klingar
det något däruppe?

- Veckostäd
- Flyttstäd
- Öppna upp sommarstugor
- Gräsklippning
- Handel
med mera..

– Times Square?...ett torg har vi också minsann, med
en vacker julgran på vintern och en skateboardsramp
som tittar fram när snön har smält.

0704 - 97 51 28

– Bohemernas mecka SoHo?...JoHo, vi har också kultur. Här finns det konsthantverkare, musiker, konstnärer, stenhuggeri, museum, caféer, butiker och även
en teater...herregud, Sveriges snyggaste 73-åring Lill
Lindfors har ju uppträtt här och även Sven Wolter!

Enholmen

Ritning över Enholmens fästing

Fortifikationsverket har överlämnat ön Enholmen till Statens
Fastighetsverk. I sommar blir det
guidade turer på ön, om västra donjonen blir tillgänglig. En donjon är
en försvarsfästning med logement.

– Alla trodde det var 50 cm jord att schakta bort men
det var 150 cm, säger Per Dyrsén. Tillsammans med
en grävmaskinist har Per renoverat västra donjonen på
Enholmen. Han har stått på öns högsta punkt, när havet
har dånat och den kalla vinden bitit sig fast.
De har skalat bort all jord på taket, ca 1500 kvm och
lagt och svetsat ihop en matta av derbigum. Det är ett

SERVICE AB

AHT öppnar under
våren/sommaren vid
Preem bensinstation, i Slite
- Biltvättsautomat - ClearCar - Bilbesiktning - Butik med massa tillbehör -

Snicken Slite
Bygg, interiör,
maskiner, verktyg,
kattmat... ja, vi
har det mesta!

- Manhattan?...hela Slite ligger ju på en ö.
- Stjärnor?... ja, vi har alla möjliga "stjärnor" här
- Bloomingdales?...vi har en blomsterhandel.

mån – fre 07–18
lördag
10–13

här typen av arbete krävs gedigen yrkeskunskap och känsla
för kulturarvet. Dessutom en förmåga att kunna arbeta
utomhus på en liten ö utan vindskydd.
Inför sommaren i fjol hade han på uppdrag för PEAB och
Fortifikationsverket arbetat med att först ställa ordning
grillplatsen, skyltar och en provisorisk toalett. Nu till
sommaren kommer fönster och dörren i smedjan att bli
renoverad och stängsel är placerat på båda donjonerna så
att ingen skall kunna ramla över kanterna.
Anders Hallgren på PEAB hoppas att de ska kunna få
fortsätta att arbeta med östra donjonen:

miljöcertifierat material som lär skall hålla i över 30 år.
Per har också gjort 33 skorstenar för luftning och över
dessa skall placeras en huv.
Riksantikvarieämbetet har varit engagerad så att utseendet skall överensstämma med byggnadens historia.
Arkitekt Paul Wilund har lämnat förslag på hur skorstenarna bör utformas. Sedan 1850 talet har funktionen
och utseendet förändrats. Skorstenarna på den östra
var gjorda av silikatsten och är demonterade och de är
ersatta med fundament av formattegel. Wilund föreslår
sadeltak i kärnfuru som tjäras med kimröksblandad
tjära.
– Det är ett mycket roligt jobb säger Per Dyrsén som blivit
anlitad av PEAB för att göra arbetet. För att utföra den

Se sliteutveckling.se/enholmen
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- Vill man vara trendig och gå omkring med en Little
Brown Bag?...inne på Ica har vi bruna papperskassar
till ett bra pris.
- Green Village?...här finns campingen på grönt gräs
där tält och husvagnar trängs med grillkol, rosévin,
billiga kubbspel från macken och familjer i likadana
träningsoveraller.
- Twin Tower?...ja, vi har ju cementatornen som reser
sig över Slite och mittemellan står "Frihetsgudinnan"
klädd i julbelysning och lyser upp i vintermörkret.

– Nu vet vi vad vi ska göra. PEAB har också varit ansvarig
för tömning av skötseln som sophantering.
Röjningen är meningen att lammen skall stå för. Men först
efter midsommar får Kjell Nilsson på Graute gård släppa ut
sina lamm på bete på grund av fåglarnas häckningsperiod.
I anslutning till kajplatsen planerar Fortifikationsverket att
muddra. Det är ett arbete som också är krävande eftersom
alla önskar att man inte ska behöva muddra varje år. Målet
är att inte bara skeppare Kurt Siltberg ska kunna lägga till
med passagerare utan även många segelbåtar och kajaker
från när och fjärran.
I sommar räknar Slite Utveckling i samarbete med Othem
Boge Hembygdsförening och Slite Intresseförening att få
driva trafik till ön.

De senaste dagarna pratar vi bara “hitta-på-engelska” här hemma under tiden som jag sitter graciöst och sippar på min Cosmopolitan (hallonsoda ur ett mjölkglas) och hostar grönt slem.
Jag drömmer mig bort, att vi bor i en penthouse-våning på Manhattan där jag har min studio
som människor från hela världen kommer till för att
fastna i mitt kameraminne. På kvällen när jag är ute
& promenixar med Molly (hunden alltså) på de öde
gatorna tänker jag att Slite är ju faktiskt lite som N.Y.

Telefon 0708-225247

På guidade turer kan man även ta sig innanför fortets
tjocka väggar.

Toras blogg

BÖRJA
SPELA GOLF

GolvKula
MATTOR • KAKEL • KLINKERS • SLIPNING

FIXAR ERA GOLVPROBLEM
TELEFON 22 55 15
MOBIL 070-566 66 75

Foto: Tora Lindström

Kurs och medlemskap
Endast 2.590 kronor
Läs mer om erbjudandet
på slitegk.se Välkommen!

– Central Park?...vi har en park med bänkar, en fontän
och en scen. Vi har inga bord där om man vill sitta
och spela ett parti schack, men man kan spela boule
mot en pensionär och troligtvis förlora stort.
– Southampton som är ett fint socitetställe utanför
N.Y...vår motsvarighet är Slite Strandby med den finaste utsikten över skärgården. Även här gäller det att
tillhöra sociteten för att ha råd.
– Four Season Hotel?...vi har vårt vackra K-märkta
Slitebadens Hotell, öppet alla 4 säsonger.
– N.Y Times?...finns en anslagstavla på Konsum och
nu även denna tidning som Du läser.
– N.Y Harbor?.. Vi har en hamn, där t.o.m. Gotlandsbåten kan lägga till.
– Stadsdelen Upper East Side är känt för sitt stora
utbud av restauranger...på östra sidan av Slite har
vi Torg1 och Hotellet. Den som vill ha med sig ett
grönare alternativ i picknickskorgen har vi en underbar salladsbar på Ica.
På N.K ( Nya Kupan som Ola kallar det) kan man äta

– Åka skridskor sådär romantiskt i Bryant Park som
dom alltid gör på film?...här gör vi det nere i ishallen,
här kan man åka romantiskt eller oromantiskt, man
kan åka framåt man kan åka bakåt. Hit kommer t.om
konståkningseliten varje sommar på träningsläger, då
menar jag inte skridskoskolan Piggelin som jag tvingades att gå på EN gång som liten.
Mamma förstod ganska snabbt att konståkning inte
var min grej, när vaktmästaren fick tina upp mina
fastfrusna fingrar med hårfön, för att få loss dom från
sargen. Jag fick ändå mitt Piggelin-klistermärke.
Jag har girlfriends med brustna hjärtan och hela hjärtan. Vissa är singlar vissa är gifta/frånskilda. Vissa är
sexfixerade vissa är bara fixerade. Lyckliga eller olyckliga eller kanske bara allt på en och samma gång.
Precis som i Sex and the City.
Vissa har dyra skor...så som jag en gång i tiden, tills
Molly tog död på allt med en prislapp på över 1000 kronor.
Nej nu ska jag ta mig ett glas Cosmo (fortfarande
hallonsoda) och bläddra mellan mina märkeskläder
(H.M) som hänger sådär perfekt bohemiskt ovanför alla snygga skokartonger (plastpåsar som innehåller utslitna skitiga Converse) i vår Walk-in-closet..
(skrubben där man trycker in allt som man inte vill ha
framme)
Drömmen om N.Y förblir väl en dröm...men har man
bara lite fantasi så finns ju Manhattan (dörrmattan)
precis utanför dörren!

tjej
e, Tennis för
Tennis för kill
Tennis för dej!
Tennis för alla,

Tora Lindström
Fotograf, bloggare och Slitebo

Familjeparadis i en natur miljö intill
Åminnes barnvänliga sandstrand
Vi erbjuder...
• Stugor för självhushåll
• Enkla campingstugor
• Camping för husvagn, -bil & tält
• Utomhuspool
• Minigolfbana och lekpark.

SLITE VANDRARHEM
www.slitevandrarhem.se

BOKA PÅ VÅR HEMSIDA

GOLF PÅ DINA VILLKOR

Spela Tennis i Slite, 4 fina banor
Slite TK , Boka 073-7773100

0498-22 61 70 // WWW.SLITEGK.SE

EN HELT NY UPPLEVELSE!
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Åminne Fritid
Gothem 62430 Slite
0498 34011
www.aminnefritid.se
info@aminnfritid.se
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Vårsådd och gröna tips

Nu är det säsong för givande
trädgårdsarbete, med nya fröer, nya
spännande plantor och perenner

Förbered jorden före sådd genom att luckra den
och rensa bort eventuellt ogräs. Grundgödsla genom att mylla ner kompostjord, ko- eller hönsgödsel. Så glest i väl förberedd jord som blivit lite
uppvärmd av vårsolen. Täck fröna med jord, se på
påsen för varje enskild sort hur mycket jord de ska
täckas med. Täck därefter med fiberduk, då torkar
inte jorden ut så fort.
Odlingsbäddar
Du kan med fördel odla i pallkragar eller bygga lite
större odlingsbäddar i egna dimensioner. Se bara
till att hörnstolparna är stadigt förankrade, det ser
så tråkigt ut när de efter en vinter står och lutar hit
och dit. Täck i botten med markduk. Du kan också
bland blommor och grönsaker – det är bara trevligt
i landet.
Nu är det bara att följa tillväxten av dina grönsaksplantor. Sköt om dem med regelbunden vattning
och ogräsrensning. Gallra om du upptäcker att du
har sått för tätt. Det är rätt vanligt och sedan har
man inte hjärta att gallra så hårt.

Odla basilika i kruka.
Alla kryddväxter och vissa grönsaker kan också sås
direkt i kruka eller planteras i krukor när de är stora nog att hantera. Använd en väldränerad jord och
välj ut ett soligt läge för bästa utveckling. Glesa ut
till det avstånd som anges på fröpåsarna. Basilika
är härligt i alla dess former.

med anor från klosterträdgårdar och rätt vanligt
förekommande på ön är en av våra finaste vårblomster, Leucojum vernum vanligen kallad snöklocka,
men som också går under namnet klosterlilja samt
ramslöken, Allium ursinum, som i Vadstenatrakten alltjämt kallas Birgittalök. Även ramslöken kan
man med fördel göra en smakrik pesto på.
Mer om kulturväxter och dess utbredning hittar
man i Svensk Kulturväxtdatabas - SKUD på Sveriges Lantbruksuniversitet. www.slu.se. Och ett tips
är att på Slite Marknad, den sista helgen i augusti,
kommer det att finnas avdelning för trädgård –
nytt för i år!

Använd stora terrakotta krukor och så frön över
hela ytan ställ dem soligt när det börjar komma
musöron! Sen kan man skörda basilika hela sommaren och göra egen pesto till spagettin. Men akta
basilikan för frost!
Gödsla nu och då under sommaren med organiskt eller vanligt fullgödselmedel, gärna flytande för
ökad skörd.

Stina Lindholm

“Även ramslöken kan man med
fördel göra en smakrik pesto på”
Här hittar du odling tillbehören

Förgro
Dra upp plantorna inomhus om du vill få en tidigare
skörd. Använd väl rengjorda sålådor, småkrukor
eller avklippta mjölkpaket. Såjorden ska vara mager, gärna sandblandad. Bered en plan, fin såbädd
och sprid ut fröna jämnt över ytan. Sålla försiktigt
ca 0,5 cm jord över fröna. Vattna försiktigt. Placera
sedan krukorna på en plats som håller ca 20°C. Använd miniväxthus eller täck krukorna med plast,
glöm inte att göra lufthål.

Akleja
är en av mina favoritblommor som är rätt vanligt
förekommande på Gotland runt gamla gårdar.
Munkar införde arten till Sverige från tyska
klosterträdgårdar, där den odlades som medicinalväxt. Aklejorna korsar sig vilt, det finns knappast två plantor med exakt likadana blommor om
de har fått fritt spelutrymme.
Men det kanske är just det som är det tjusningen
med dem. Man vet aldrig vad man får om man låter
dem hållas. Den har antagligen förvildat sig, eftersom den länge varit en omtyckt trädgårdsväxt och
lätt självsår sig med stora massor av frön och ratas
av rådjur.
Däremot är den särskilt omtyckt av humlor, som
är de enda som har en tillräckligt lång tunga, för
att nå nektarn i den djupa sporren dit bin och andra pollinerande insekter inte når. Andra blomster
22

Byggman/Bolist betongsten & virke , Slite
Jord i Slite - Jord, mylla & gödsel, Slite
Röcklingers Handelsträdgård - Perenner, fröer &
tillbehör, Lärbro
Gahms - fröer, jord & krukor, Slite
Skulpturfabriken - Ekologiska fröer, redskap, krukor & utemöbler, Boge
Slite Blomsterhandel – snittblomster, krukor & växtställningar, Slite
Slite stenhuggeri – marksten, mursten, Slite
Snicken, Södertorgs Järn – virke & spaljéer, Slite

I stora terrakotta krukor trivs basilika
mycket bra, bara den får stå ljus och varmt.
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Tunnbindare
Ända sedan 1600-talet har
tunnbinderiet varit ett hantverk
som sysselsatte många och
kanske själva verket till och med
Gotlands enda hemslöjd av större
betydelse fram till slutet av
1800-talet.

Kalktunnbindningen utvecklades som ett hantverk
för kalkindustrin och man tillverkade kalktunnor
på vintern som en bisyssla till andra näringsgrenar
i var och varannan bondstuga inom de stora kalkdistrikten. På våren kom tunnorna och köptes upp
hämtades.
Konsultoch
inom
bl.a. skadedjur och livsmedel.
En vanlig syn på vägarna var vagnarna med travar av tunnor som kördes till Slite.

Ger utbildningar.

Idag finns knappt kunskapen kvar på Gotland, och
verktygen, de som har skonats från skrotning, finns
eventuellt kvar på något hembygdsmuseum. Runt
Slite fanns tunnbindarsläkter som Norrbys vid Kyrkebys i Hejnum, och Lindboms vid Glästäde i Lärbro.
Tillverkning av kalktunnor var ingen svår eller stor
konst, men krävde tid och tålamod
Hopsättningen gick raskt undan för en van tunnbindare. Det gick åt 10-12 stavar till en tunna och Gotlands styvaste tunnbindare hette Boman vid Gartarve
i Tingstäde och kunde slå ihop 72 tunnor om dagen.
När exporten av osläckt kalk ökade under slutet
av 1700-talet ökade också tillverkningen av tunnor.
År 1775 och 1774 exporterade man 31 776 respektive
66 390 tunnor kalk. Då rymde en tunna ca 52 liter.
Senare under slutet av 1800 talet räknar man med att
ca 100 000 tunnor exporterades per år, och utslaget
på ett helt århundrade - 7,5 miljoner!

Men man exporterade också enbart tunnvirke,
och vid 1800-talets mitt rörde det sig om främst
ekstav. Det är nog den största orsaken till nerhuggningen av de gotländska ekskogarna som började
1833, då 260 000 ekar började avverkas.
Under 1880- och 1890-talet levererades huvudparten av de tunnor som tillverkades till Slite. Hejnum var centrum för hanteringen och man beskriver det som den förnämsta och praktiskt taget den
enda slöjdhanteringen i socken.
Man band tunnor för hand runt om på gårdarna,
trots att det fanns ett tunnbinderi i Slite. I binderiet
arbetade övervägande minderåriga pojkar 50 – 60
stycken och 5-6 vuxna. Först 1931 lade man ner
tunnbinderiet vid fabriken i Slite.

Stina Lindholm
Källa: Om kalkindustrin på Gotland. Utgiven 1945 - Kalktunnbindning av Hans Hansson

Avtal med Region Gotland.	
  

För hela livet
Avtal och konsulttjänster
inom bl.a.
inspectera.se
0730-804335
Skadedjur
Livsmedelshygien
HACCP (EKP)
IP Livsmedelsförädling
Webbaserade
utbildningar
Grundkurs i livsmedelshygien
Grundkurs i HACCP
Motivationsutbildning
Alla utbildningar ges även
lärarledda!
Kontakt: Linda Höglund
0730-804335
linda.hoglund@inspectera.se
inspectera.se

Aldrig långt till banken
och alltid öppet.

Tullhagsplan 1, 624 48 Slite
0498-26 00 40
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Samtalen
Gemenskapen
Hjärtat
Själen
Glädjen
Sorgen
Vardagen
Festen
musiklekis, kyrkis, barnkörer, ungdomsträffar, vuxenkörer, samtalsgrupper,
måltider, fika, konserter & gudstjänster
svenskakyrkan.se/norragotland

Drabbad av Slite
Om du uppfattar soluppgången
som en hoppfullare framtidsbild
än solnedgången och vågar se
hur solens första spegling i havet
pekar manande just mot dig.
Om du en annan dag, när kulingen vräker sig in
över stranden så att huden krullar sig, känner hur
blodet syresätts och tar varje skummande våg som
en hälsning från världen på andra sidan horisonten.
Om du kan uppskatta en cementfabriks rökfana
som redan på avstånd över horisont eller skogstoppar hälsar dig välkommen efter en resa.
Då kan du liksom jag uppskatta denna ort och känna att här bor jag. Ofta tänker jag tillbaka på de lyckliga omständigheter som för snart femton år sen
förde mig till Slite.
Under alla mina resor kors och tvärs i hela landet
hade jag upplevt många lockande platser att flytta
till från det storstadsliv vi levde. Jag hade besökt
städer, byar och vänner ute i landet. Jag hade tittat
på hus och tomter. Även på Gotland. Men ingenting
hade som flyttmål överlevt närmare eftertanke så
att jag tyckte det var värt att presentera för min fru
Lena.
Men så hände det sig att vi reste över till Gotland
för att fira ett barnbarns födelsedag och passade på
att ta några extra dagar på ön med campingkök och
baksätena i bilen utbytta mot en större madrass. På
kartan hade jag redan prickat in några små fiskelägen och några gamla kalkugnar som jag gärna ville
besöka och vi följde Gotlands östkust med övernattningar på stränderna för att få uppleva soluppgångarna över havet.

En dag passerade vi Slite, gick in på ICA för att handla mat och tog oss ut på Lännapiren för att duka
upp vårt medhavda bord med havet på den ena sidan och fabriken på den andra. Kanske var det just
där vi bestämde oss – i detta märkligt överväldigande rum där storslagen natur möter storslagen
mänsklig aktivitet – att det var här vi ville bo.
Tillbaka i Stockholm gick Lena omdelbart in på
nätet för att kolla vad det fanns för hus till salu på
Gotland. Och det fanns verkligen ett i Slite som
lockade. Så det var bara att resa tillbaka till ön igen
för att se om förälskelsen i Slite skulle hålla för en
närmare granskning.
Jo, den cementfärgade Storgatan låg där och reflekterade solen så att hela gaturummet badade
i ljus. Ett ljus som blandades med de glada barnrösterna från stranden. Över oss flög en havsörn.
Eftersom vi hade några timmar på oss innan vi
skulle möta mäklaren så tog vi oss en ordentlig titt
på Slite och började med biblioteket eftersom ett
bibliotek är den kanske viktigaste kulturinstitutionen i ett samhälle och en god mätare på en orts
mentala kvaliteter. Vi berättade för Helena, som
då arbetade på biblioteket, att vi funderade på att
flytta till Slite och ville lära oss lite om samhället.
Helena tog då fram nycklar och visade oss teatersalongen. Vi bara gapade. Vilken salong! Vilken gemenskapsresurs! Och detta får man alltså på köpet
om man bosätter sig i Slite.
Vi promenerade vidare i Slite och pratade med
människor vi mötte och fick överallt så positiva
gensvar. Redan innan vi träffade mäklaren hade vi
bestämt oss. Det spelar ju egentligen inte så stor roll
i vilket skick ett hus är. Det mesta går att reparera.
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Det verkligt viktiga är att huset står i ett samhälle
där man kan trivas så väl med sina grannar att man
kan känna sig hemma. Det är märkligt det där att
man på en plats omedelbart kan känna intuitivt att
allt stämmer. Och roligt att känslan visat sig vara
riktig utan att mattas av under årens lopp. Det blev

“Vi bara gapade. Vilken salong!
Vilken gemenskapsresurs! Och
detta får man alltså på köpet om
man bosätter sig i Slite.”
ju till och med mycket bättre än vi kunnat ana med
vänner i grannhusen, i Båtklubben, i Sjöfartsmuseet, i Industrimuseet, i Intresseföreningen osv osv.
Men så hugger det till när jag kommer att tänka på hur nära det var att alltihopa gick om intet.
Det blev budgivning om huset och vi började se vår
dröm om Slite gå upp i rök när priset var på väg att
passera den övre gränsen för vad vi hade råd med.
Men just då ringde min mamma, som jag inte pratat med på länge. Hon hade ingen aning om att vi
var mitt uppe i en spännande budgivning, men hade
just kommit på att hon av ett visst skäl ville låna ut
lite pengar till sina barn och undrade om vi hade
något behov av det....
Med de tusenlapparna vågade vi höja budet – och
fick huset. Tack kära mamma där uppe i himmelen
för att vi nu bor i Slite!

Gunnar Sillén
Arkitekt, författare och Slitebo
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Slite Nytt
Taxi & bud dygnet runt

Nu har det blivit lättare att åka taxi
vid alla tider på dygnet, även på norra
Gotland. Andreas och Elin Björksved
har tillsammans med Johan Karlström startat Taxi Norr. De är stationerade i Slite och Fårösund. Taxi Norr
samarbetar med chaufförer i Lärbro
och Dalhem. Det innebär att alla på
norra Gotland inte behöver betala
någon framkörningsavgift. Bilarna
rymmer fyra och sex passagerare.
Sedan många år har Slite Taxi en omfattande rörelse på främst norra Gotland.
De har fem bilar varav två som tar
sex passagerare och tre som tar sju
passagerare. Dessutom kör också andra taxiföretag över hela Gotland.
Finns det underlag för ytterligare en
taxirörelse?
– Sju körningar en tisdag i januari
gör att vi ser att det finns en marknad
året runt, säger Andreas. Han är glad

Nybyggt i Slite
Vid Epadalen och de amerikanska husen i Slite växer helt nya hus
upp. På Skyttevägen har två tomter
varit till salu under ett par år. Nu tar
familjen Ekelunds fritidshus form på
tomten där det tidigare har stått en
fastighet.
– Det fanns ingen grund eller någon
rest som vi kan dra nytta av säger Jill
Ekelund. Tillsammans med maken
Karl-Erik och deras tre barn har de
köpt KEO stugan från Njutånger.
Huset blev levererat på en långtradare som byggsats. Under uppbyggnaden bodde familjen i en
husvagn på tomten. Deras hantverkare och byggstöd är släkt och vänner.
– Men för att fixa plåttaket engagerade vi en professionell hantverkare,
säger Jill som är född och uppvuxen i

över det positiva mottagandet bland
restauranger och alla andra näringsidkare. Resenärerna är mest nöjda
när de på kvällen behöver transport
mellan två platser norr om Visby. De
slipper betala för en taxi som kör från
Visby.
Taxi Norr har avtal med Riksfärdtjänst, vilket innebär att när någon
från fastlandet behöver färdtjänst
kan de ringa den lokala taxin. Bolaget
har också startat upp budverksamhet.
De erbjuder transportgaranti på max
två timmar.
Godshantering på bussarna har
återinförts från januari i år. I fjol blev
protesterna kraftfulla vilket gjorde
att Region Gotland återinförde hantering av paket via kollektivtrafiken.
Bussarna fraktar dock inte all typ av
gods och de följer tidtabellerna. Med
Taxi Norr går det också att beställa
transport till södra Gotland.

Bastun

Arkitekt Göran Rahde

Antalet bastur i enbart Slite är säkert över tjugo
men ingen är ännu öppen för allmänheten. Det vill
Slite Intresseförening ändra på.
DBW, De badande vännerna bidrar med 50 000 kr, Cementa Slitefabriken
gjuter grundplattan, Slite Stenhuggeri bidrar med block, Region Gotland har
beviljat bygglov och Slite Utveckling arrenderar marken. Ritning och teknisk
beskrivning finns. Nu är det bara mer arbete och pengar som krävs!
I Kukkola finns ett bastumuseum med 13 olika bastur och där grundades
också Svenska Bastuakademien. De firar året viktigaste högtid den 13 juni,
Nationalbastudagen. Traktens och kanske Sveriges mest kunnige bastukännare Svante Spolander säger:

NORR

SLITE STRANDPROMENAD

Slite. Hennes föräldrar bor ett kvarter
från huset och numera bor hon med
familjen i Torsby, Värmland.
Det var inte självklart att de skulle
bygga ett fritidshus från grunden.
Men ett sommarhus på norra Gotland
ville de ha, men inget motsvarade
det som de sökte. Antingen var de för
obekväma eller så låg det för avlägset.

2014-10-13

Under våren kommer en efterlängtad strandpromenad att anläggas mellan
Sju Strömmar och Lillugnsrev. Vid första infarten till Slite, när man kommer
söderifrån anlägger Region Gotland första delen, och Drömstugan bygger sedan vidare över sin mark fram till badstranden.

– I Tornedalen har bastun alltid haft en särställning. Det var hemmets renaste
mest helgade plats. Här födde kvinnorna barn, här tvagade man sig till helgdagen, här svepte man sina döda släktingar inför den sista vilan, säger Svante.
Gotlänningen Barbro Lomakka är född och uppvuxen i Kukkola. Eftersom
Svante är hennes mors kusin så är hon mån om att föra traditionen vidare:

– Platsen kändes helt rätt, säger Jill,
vi vill kunna bo här under alla tider
på året. Vatten och el var framdraget på tomten. Det är endast två hus
mellan deras och havet samt 500m
till busshållplatsen. Det är 500km till
Torsby, vilket gör att de inte varje helg
kan komma till sin fritidsbostad.
Men så snart de har några extra
dagar ledigt ser de fram emot sitt andra hem.

FÖRSLAGSHANDLING SKALA 1:600 (A3)

Strandpromenad

– I bastun möts det fyra elementen och kopplingen till hälsa och välmående är
självklar. I Finland är bastubad vardag, med stark koppling till natur, sjöar och
livskvalitet. Jag vill utforska hälsokopplingen ännu djupare och har kontakt
med en professor på Karolinska institutet som har sammanställt en rad olika
forskningsrapporter i ämnet.
Som nyopererade är det exempelvis bra för läkprocessen att bada bastu.
Självklart ska man rådfråga sin läkare innan. I materialet finns undersökningar om hur bastubad påverkar ämnesomsättning och hormonproduktion.
Bastuakademien tar kontinuerligt fram nya rön kring bastu och hälsa.

Vid badstranden, som är klassad som en av de bästa på Gotland, bygger Regionen om pumphuset till två toaletter, en anpassad för rörelsehindrade.
Även i sommar kommer ett nät för beachvolley att placeras på stranden. Här är
det fritt att träna och kanske kan det bli någon tävling till sommaren.
Tennisbanorna är i gott skick och i juli genomförs flera stora tävlingarna,
se evenemang. Passa på att lära dig spela tennis i sommar så kan du använda
banorna som ligger i särklass bäst till. Sedan är det bara att ta ett dopp i havet.
Ytterligare en grillplats blir anlagd under våren på Lillungsrev. Här arbetar
många ideellt för att hålla undan all sly på halvön.

– Vi badade bastu varje fredag och lördag när jag växte upp. I bastun träffade
man moster, faster, kusiner och farmor som vår pappa, i slutet av hennes liv,
bar över gården till bastun. Längst ner satt de minsta i baljor på golvet tillsammans med de äldsta som inte längre tålde den heta ångan.
Å så skrubbade vi ryggarna på varandra med typ rotborsten. Efteråt åt vi
varma smörgåsar och drack te. Det här var under 60- och 70-talet. Bastun är
en mycket viktig institution.

Högarna av släke (tång) som ligger vid stranden är det fritt att använda.
Släken fungerar utmärkt som gödning eller utfyllnad. Slite Intresseförening
har inte ekonomi för att forsla bort släken under vinterhalvåret. Under sommaren planerar Intresseföreningen att söka bidrag för släkeskörd och bortforsling.

Prata bastu med Gerhard 0727 30 35 07, gerhard.osterlin@gmail.com

SLITE CAMPING

INRAMNINGAR
AKVARELLER REPRODUKTIONER
GOTLANDSBILDER

NU SÄLJER VI
MAKE-UP I SLITE!

www.kdapotek.se

26

Bästa havsnära campingen på
Gotland med ett stenkast till
långgrund sandstrand

Kronans Apotek Slite
Tullhagsplan 2 A
Öppettider: Mån-fre 09:00-18:00,
Lör 10:00-14:00

0498-22 08 10
27

Slite Utveckling (plan 1)
070 - 432 62 18 öppet månd - torsdag 10.00 - 16.00
www.lennartdahlgren.se www.lennartkonst.se
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Hej barnen på
Solklintsskolan!

Sliteföretag tapetsar
världen med Gotland

Håller du på med något hantverk?
Vill du hålla på med det när du blir stor?

Fotofirman Znappit, verksam i Slite på Gotland,
samarbetar med det svenska fototapetföretag Photowall. I deras sortiment har Znappit cirka 200
olika motiv som är till försäljning. Merparten av
motiven är från Gotland.
Under hösten har Znappit sålt ca 400 motiv som
har blivit fototapeter och canvastavlor. Det innebär
att 400 familjer spridda över världen dagligen tittar
på en bild från Gotland.
- Stränder, stenar och hav är de mest populära
motiven säger Birgitta Jämsén som svarar för
försäljningen av fotografierna. Fotograf är Jorma
Jämsén. Tillsammans driver de firman Znappit
Paret kom till Gotland bland annat tack vare inflyttarprojektet Provgute. Sedan drygt ett år hyr de
studio hos Slite Utveckling AB med utsikt över raukar och Östersjön. Flera motiv är från den närmaste
omgivningen såsom fabrik och natur.
Paret är bördiga från Finland och har sina kunder
spridda över världen.

Tuva Sellberg
förskoleklass
- Halsdukar ( har stickat den själv)
Stickar halsdukar i olika färger.
- Kanske blir jag något med kläder,
det är roligt.

Fotograf: Lennart Dahlgren

Melker Ahnell
klass 2

- Fototapeter är en trend som lär hålla i sig, intygar
Birgitta.
Photowall har sitt huvudkontor i Skarpnäck söder
om Stockholm. De säljer främst tapeter och canvastavlor via sin hemsida photowall.se till företag och
privatpersoner i många länder. Men de har också
fysiska återförsäljare i Norden.
www.znappit.se

Gårdhagen film öppnar studio i Slite
Filmgymnasiet och Bergman är orsaken till
firman Gårdhagen Film. Att etablera sig på Gotland blev naturligt för Sebastian Gårdhagen efter
filmgymnasiet. Fyra år senare har han valt en studio på Storgatan 95 i Slite.
- Här finns också extra utrymme när jag behöver
samla skådespelare, filmare och animatörer för en
produktion under ett par veckor, säger Sebastian.
De senaste fyra åren har han utvecklat sin verksamhet inom dokumentär-, företags- och reklamfilm. Dessutom gör han 2D animationer åt företag
och privatpersoner. Just nu arbetar han med en
kortfilm som ska tävla på filmfestivaler.
Festivalen på Gotland i mars står närmast på tur.
Reklam för Gotland kommer han att bidra med genom en film med en hund som springer genom Visby.
Ingmar Bergman är en förebild för Sebastian såväl
inom teater som film. I sommar ser han framemot
den årliga Bergmanveckan. Under fler år har han
dokumenterat evenemangen.

Storgatan 95 får flera tillskott
Gotlandsmotiv av Znappit är på tapeter över hela
världen. Gårdhagen förvandlar huset till en inspelningsstudio. Evas Hemtjänst med 20 personer
cirkulerar snabbt i genom huset .
Soluppgången gör att morgonbesökaren stannar
upp, blickar ut över havet och förstår att de som sitter i huset trivs och njuter av utsikten.
Nu har närmare 40 personer sin arbetsplats på
Storgatan 95, och en belyst skylt reser sig som ett
bevis med alla företag som finns i huset. Syftet med
Slite Utveckling är att återskapa 60 arbetstillfällen
och bolaget är på god väg.
Men två skyltar saknas; en om arbetsmarknadsprojektet och om konferenslokal att hyra. Projektet digitaliserar foton som Othem Boge Hembygdsförening har i sitt arkiv. Under året kommer dessa
foton bli inlagda på den nationella hemsidan Bygdeband. I februari startade Slite Utveckling en studiecirkel för att finna ut vilka personer som finns på
alla gamla foton.
Om du är intresserad att delta, kontakta

Monika Borgman Södergren 070 950 41 15.

Idag sitter följande
företagare på Storgatan 95...
Nätverket Fest-arr Kompaniet förvandlade huset
till en Bröllops- och festmässa 14 februari. Nu pågår
diskussion om uppföljning 13 februari 2016 och i
sommar hyr olika företag in sig för att genomföra
kurser inom betong, keramik och silverlera samt i
höst kan det också bli ljusstöpning.
deBoge Design säljer egen produktion och tar
emot beställningar inom maskinsömnad.

MED GOTLAND SOM
INSPIRATION
Varmt välkomna till Skulpturfabrikens
egna gårdsbutik och visningsträdgård.
Här finner du vår egen kollektion i lokala
material formgiven av Stina Lindholm,
och andra varumärken som Grythyttan,
Klong, Le Laboureur, Ernst, Örsjö, Jonas
Bohlin m.fl. Vi erbjuder även riktigt gott
kaffe och massor av inspiration.

SKULPTURFABRIKENS
BUTIK & CAFÉ
Öppet mån-fre 11-17, lör 11-16
Pilgårds Boge, väg 147 mot Slite
Tel. 0498 - 22 91 09
www.skulpturfabriken.se
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Gårdhagen Film har gjort filmen om mässan på
hemsidan. Sebastian Gårdhagen arbetar med dokumentär-, kort- och reklamfilm.
Tina’s Klipp flyttade in första februari på andra
våningen. Tina Malmberg är känd frisör för många
i trakten. Hon är bosatt i Boge och där tar hon fortfarande också emot kunder.
Evas Hemtjänst startade 2009 och i juli i fjol hade
företaget vuxit ur sina egna lokaler i Boge.
– Vi får bland annat kunder genom att de börja med
att köpa städning, klippning av gräs och liknande
med rutavdrag. När de sedan får behov av mer per-

sonliga tjänster blir det naturligt att välja oss, säger
VD Eva Hanberg.
Fotofirman Znappit har under året lanserat cirka
400 foton till via olika fototapetföretag. Flertalet av
motiven kommer från Gotland.
Golden Age, Susanna och Tony Kivistö är konstnärer har under vintern ställt ut på Fiket och Ridelius i Visby. Dessutom arbetar Tony som organist
och Susanna fortbildar sig inom Vedic Art.
Gotlandcraft LOTASS Production & Service arbetar idag med att utveckla gotländsk godis. Lo
Kihlberg erbjuder också tjänster inom bland annat
massage och städning.
Inspektera arbetar med livsmedelshygien och
skadedjursbekämpning. Under de drygt tre år som
Linda Höglund varit verksam på Gotland har de
kontinuerligt byggt upp allt fler kunder.
LennArt Konst & Inramning har under 2014
etablerat ett antal återförsäljare för sina gotlandsbilder. Förutom fotografier arbetar han just nu med
nya bilder av betong, trä och plåt. Under vintern har
han ställt ut på Slite Bibliotek och i sin ateljé visar
han och berättar om hur han arbetar.
LG Förvaltning AB. Lars Gahnström är ordförande
i Slite Utveckling AB, Lummelundagrottorna AB
och det kan finnas utrymme för fler uppdrag inom
hans verksamhet.

- Jag målar, skulle vilja tälja mer
med kniv.
- När jag blir stor vill jag bygga
hus.

Fanny Hallenbring
klass 3
- Målar och stickar och hjälper
pappa i verkstaden med att lacka
bilar. Vi gör rosor i metall.
- Farmor och faster är konstnärer.
Jag blir konstnär eller fotograf.

Holly Hedman
klass 1
- Målar och gör skålar i lera.
- Jag vill bli konditor. Marsipantårta är min favorit.

Clara Virgin
klass 4
- Jag målar och pysslar. Vi bara
bygger olika saker och så blir det
något.

Sjöutsiktens Fotvård, kunderna hos Anette Engström får vila blicken över havet medan hon ger
fotvård.

Miljömedvetet
byggande

Slite Intresseförening har ett kontor, men eftersom ingen är anställd i föreningen kommer de aktiva inom marknaden och styrelsen på kvällar eller i
samband med möten. Det går dock alltid att lämna
in en intresseanmälan till föreningen i entréplanet.

Den 11 mars startade föreläste Varis Bokalders
i samband med att studiecirkeln i Miljömedvetet
byggande började. I samarbete med ABF genomför
Slite Utveckling under ledning av Bo Hammar sex
träffar inklusive studiebesök. Målgruppen är personer som planerar att bygga hus.

Samarbetet med våra 13 hyresgästerna på Storgatan 95 och med olika aktörer på Gotland gör att
Slite Utveckling ständigt har aktiviteter på gång.

Välkommen att besöka vårt hus!
Mait Julin
Slite Utveckling
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Berätta vår historia
Vi söker personer som vill genomföra aktiviteter
och guidningar på Enholmen och andra försvarsanläggningar. Slite Utveckling har i samarbete
med ABF startat en kurs i guidning. Gotlands Försvarsmuseum, Tingstäde Fästning, Lärbro Krigssjukhus, Albatrossmuseet och Othem Boge Hembygsmuseum är aktiva i utbildningen.

SLITEKARTAN
Slite & Norra Gotlands karta med annonsörer
och medverkande i tidningen.

Nöje & Fritid
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