
Välkommen att skapa glädje med oss!
Här i Slite med omnejd är varje dag fylld av glädje. Varje innevånare 

skapar platser och minuter som förgyller för många. Fröken Barbro hjälp-
er elever att knäcka läskoden, Vägumevikens vänner renar badvattnet, 

restauratörerna utvecklar oemotståndliga drycker, 
aktiviteter och maträtter.        

 
“Upptäck  bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland”
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Vi fråntar oss ansvaret för feltryck

Ett stort tack till alla som gjort det möjligt att 
producera Slite tidningen nr 11

Slite intresseförening är en ideell förening 
med c:a 300 enskilda medlemmar, 85 företag, 
föreningar och andra organisationer. 

Föreningen arbetar för att främja näringsliv, 
service, turism, kultur och ungdomsverksamhet i 
socknarna Othem och Boge.
Medlemskap i Slite intresseförening privatper-
soner 200 kr och företag 1 600 kr. 
Bg 5904-2820

Slite Utveckling AB arbetar för att skapa 
arbetstillfällen och göra norra Gotland mer 
attraktivt.  Aktier i Slite Utveckling se 
sliteutveckling.se

Gillar du oss? 
Gör det på Facebook också. 

Vill du annonsera i nästa nummer av
Slite tidningen? Ring 070 - 34 23 213

Välkommen att ta del av tidningen Slite med omnejd nr 11

Slite Utveckling AB är nu 10 år. Bolaget existerar tack vare Slite
Intresseförening.  Tack vare alla annonsörer har vi nu kunnat producera det elfte 
numret av Tidningen Slite med omnejd.  

Det ger Skaparglädje! Vi lovar det finns många människor, företag och aktiv-
iteter att skriva om. Ytterligare tio år=nummer blir lätt att fylla. I år är det en 

glädje att få arbeta med Sebastian Gårdhagen. Ett stort tack till Gustav Lindholm 
som har satt formen för tidningen och tidigare gjort layouten varje år.

Engagemang visar alla på olika sätt. Engagemang för flyktingar är självklart för 
gotlänningarna. Många gör idag en föredömlig insats. 

Cementa Slitefabriken arrangerar i sommar visningar. Ett utmärkt sätt att lära 
sig mer om företaget samt se samhället från nya vinklar.

Utvecklingsmöjligheterna är många. Ibland vill vi att allt ska vara som det 
alltid har varit. Men det är omöjligt. Husen behöver skötas om och träden blir 

högre. 

I sommar arbetar Slite Intresseföreningen och Slite Utveckling med en lokal 
utvecklingsplan. Bland annat kommer samtliga medlemmar att få en enkät. Den 
vill vi att så många som möjligt ska ta del av och besvara. Även icke medlemmar. 

Kontakta Slite Intresseförening info@slite.nu eller Slite Utveckling 
info@sliteutveckling.se 

Tack för ditt engagemang! 

SLITE
EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD

Du lever livet och vi håller dig trygg och redo för framtiden.

Allt för en trygg vardag

Bank, försäkring och pension
lfgotland.se   0498-28 18 50

FÖR ALL TID

Hemmahamn   
Det är en kylig kväll tidigt i mars, vi står på den lilla 
höjden ovanför Slite och har kyrkan bakom oss och 
havet framför oss. 

I kvällningen glimmar några ljus ute på redden och måsarna skriker 
åt varandra om sina middagsplaner. Vi har samlats där en stor grupp 
och det är en ynnest att få träffas utan restriktioner efter två långa 
pandemi år. Men anledningen till att vi samlats här just denna kväll är 
nästan omöjlig att ta in. Det är krig i Europa. Bomber faller över städer 
inte långt härifrån och människor flyr i miljoner från förödelse och 
död. Den lilla kyrkan på höjden är mötesplats för en fredsmanifestation 
och den unga konsertpianisten Polina som framträder har flytt från 
Ukraina bara dagar tidigare. Hon framför sitt egenkomponerade verk 
med en vacker nästan övernaturlig styrka. Efteråt berättar hon att 
hon känner sig hemma här. Platsen hon kommer ifrån på landsbygden 
utanför Odessa blickar också ut över ett stort innanhav, måsarna talar 
samma språk och horisonten är ett blågrått band i fjärran. 

Jag står där och lyssnar på henne och känner en sorts svindel. 
Tankarna går till vår egen historia, till hur krig varit del av tidigare 
generationers liv här trots att vi som nation inte varit indragna i 
stridigheter utan i stället fått rollen som en säker plats för den som är 
på flykt.
 
Jag tänker på mormor och hennes många vänner som träffades i 
Sliteteaterns lokaler och sydde och stickade åt beväringarna under 
några av människosläktets mörkaste timmar. De fortsatte sy och sticka 
efter andra världskrigets slut, för att samla pengar till en kyrka. Inte 
för att det fanns för få kyrkor på Gotland utan för att de ville markera 
en ny tid och skapa en plats uppe på höjden med utsikt över havet, en 
samlingsplats och ett värn mot ondska.

Det finns i detta vårt sätt att utmana rädslan genom att agera, bygga 
och investera i vår hembygd någonting så klokt, vackert och trösterikt. 

Vi blev rädda också när pandemin drabbade oss och även den rädslan 
gav oss kraft, ett ökat engagemang och stärkt vilja att lösa problem. Vi 
har aldrig tidigare varit så många gotlänningar som nu och det sjuder 
av aktivitet runt om på ön.
Med krig i Europa står vi inför svårigheter som är omöjliga att 
överblicka och tider som redan var hårda i många delar av samhället 
kan komma att bli än hårdare. Om vi i pandemin måste hålla ut, tror 
jag att vi nu måste stötta och hålla om. Med oss kan vi ta Polinas fina 
ord om att hon känner sig hemma här. För det är ju till syvende och sist 
det viktigaste av allt, att få känna att man kommit i hamn, att man är 
hemma här hos oss.

Kirsten Åkerman, ordf Slite utveckling AB

Välkommen till
Bogevikens Begravningsbyrå

-en familjär och personlig byrå

Begravning     Minnesstund
Bouppteckning     Gravsten med mera

Vi öppnar på 
Storgatan 34 i Slite inom kort!

Välkommen att kontakta oss:
tel: 22 39 32/073-8526159

info@bogevikensbegravningsbyra.se
Monica  Stellan och Erika



SLITETIDNINGEN 2022 SLITETIDNINGEN 2022

4 5

Vägumeviken var under många år på 1900-talet 
en populär havsvik för bad och friluftsliv, med 
bra vattenkvalitet och attraktiva badplatser på 
Skärsudden och vid Barläst. 

Under årens lopp har dock viken börjat växa igen med vass, fått sämre 
kvalitet på vattnet och en kraftig bottenvegetation. En av markägarna vid 
Vägumeviken och Ingrid Fredriksson närde en idé om att försöka återskapa 
naturvärdena vid viken.  Deras idé var upprinnelsen till att starta föreningen 
Vägumevikens Vänner för att möjliggöra större projekt och åstadkomma 
förbättringar i och runt viken. År 2015 bildades föreningen som har genomfört 
många olika projekt med förbättringar i området. Ordförande i föreningen är 
Ingrid Fredriksson från Vägume. De 85 medlemmarna i föreningen är boende 
runt viken eller bosatta i närområdet.

Vandringsled Slite – Asunden 
Föreningen har sökt diverse olika offentliga bidrag för att genomföra projekt 
såsom vassröjning, upptagning av släke, bottenrensning, anläggning av 
betesmarker runt viken, m.m. Förhoppningar finns också på att så småningom 
anlägga en vandringsled längs hela viken från Slite till Barläst och Asunden.

De arbeten som görs runt viken kräver både maskinella resurser samt 
ideell medverkan från medlemmarna i föreningen. Under sommarhalvåret 
samlas många av medlemmarna vid ett antal tillfällen för att räfsa släke 
från stränderna. Släkesdagarna brukar vara flitigt besökta och avslutas med 
korvgrillning. Genom dessa aktiviteter har det skapats en fin social gemenskap 
bland medlemmarna.
 

Abborre och öring
Markägaren på Skärsudden har även ordnat med flera grillplatser som 
är tillgångliga för allmänheten. Vattenkvaliteten i viken har förbättrats, 
stränderna blivit mer attraktiva när de inte är fulla med släke och vassen 
har röjts. På havsbotten kan man nu skönja sand på flera ställen. Fler 
besökare börjar återvända både för bad och andra friluftsaktiviteter i takt 
med att området blir allt mer attraktivt. På Skärsudden finns flera pittoreska 
fiskebodar och även en gammal raststuga från kalkbrytningstiden. Den 
förbättrade vattenkvaliteten har också medfört att vissa fiskarter såsom 
abborre och öring har hittat tillbaka till viken. För fågelintresserade är viken 
är pärla med ett mycket rikt fågelliv.
Eftersom hästar, kor och får betar runt viken har tillfartsvägar försetts med 
färistar och stängsel med stättor. Vid färisterna finns anslagstavlor som 
beskriver området. Dessutom har föreningen infört den gamla idén om 
grindslant, ett frivilligt bidrag som man enkelt betalar med Swish.   

Vägumevikens vänner

Vägumeviken åter 
badbar!

Vattnet stod högt under vinter och vår även i Vägumeviken. Ingrid Fredriksson och
Mari Wiklund Karlsson, aktiva inom vänföreningen.

SLITE
 

ÖPPET ALLA 
DAGAR 8-21

Vi grillar varje dag
GOTT, SNABBT 
OCH ENKELT!

STOR, FRÄSCH
SALLADSBAR

ÖPPET 
ALLA

DAGAR!

Hel grillad kyckling

Spela Tennis & Padel på några av 
Sveriges vackrast belägna banor i sommar! 

Packa ner badkläderna och kombinera tennis & padel med 
en dag på stranden, perfekt för familjen och dig som vill ha 

en aktiv dag. 

Boka bana via Playtomic

Visby Tennisklubb arrangerar aktiviteter för barn,
ungdomar och vuxna hela sommaren:

V.25 Tävlingsläger 21-23/6 Slite
V.26 Halvdagsläger 27-30/6 Slite

V.28 Intensivkurs Padel 11-14/7 Slite
V.29 Cementa Open 22-24/7 Slite

V.30 Tennisskola 25-28/7 Slite
7 aug: Rositas Cup Slite

Anmälan till sommarens aktiviteter görs här:  
www.visbytk.com/verksamhet/verksamhet/sommar-2022/

Klubbens tränare kommer även i mån av tillgänglighet kunna 
ta emot bokningar för privatlektioner.

Bokningar och frågor besvaras på 
www.visbytk.com/kansli@visbytk.com eller 0768816670

Tennis & Padel i Slite

-   För mig är byggande med Lego återhämtning 
säger Bodil. Tillsammans med Dennis, Nils och 
Christoffer tillhör hon Team Slite som ingår i 
föreningen Swebrick Gotland. 

Christoffers pappa köpte Lego ett halvår innan han föddes. Nu leker 
Christoffers dotter med hans lego. Så här ser det förmodligen ut i 
många familjer. Men Team Slite är något extra!  Förutom att de är 
skickliga konstruktörer genom att tyda ritningar eller skapa fritt vill de 
entusiasmera fler att följa deras passion. Hemma hos Nils-Olof Wiberg 
ligger varje bit på rätt plats med rätt färg och här, på besök, vågar jag 
inte göra några yviga rörelser. Även om det byggda fordonet egentligen 
inte går sönder när en bit faller av.

Petter Åkesson och Mathias Wahlgren, som deltog 
i teveprogrammet Lego Masters är drivande i 
föreningen på Gotland och förebilder för ung som 
gammal. 

Alla leker med LEGO

Passionerade legobyggare Dennis Jangesäter, Nils-Olof Wiberg och Christoffer Johansson med 
ett urval av sina mästerliga skapelser. Bodil Jangesäter tillhör också Team Slite.

Team Slite tävlar men har inget intresse att göra det på teve. Men 
deras byggnader är värda att studera i detalj. Varje år ställer de 
ut på Fenomenalen i Visby under höstlovet.  Just nu arbetar 10 av 
20 medlemmarna på Gotland med en stor gemensam byggnation 
”Klippan”. Tema är fantasy och medeltid. 

Under pandemin har intresset för Lego ökat. 
Efterfrågan på byggsatser, begagnade bitar och 
färdigbyggda konstruktioner är eftertraktade. Om 
du har några bitar eller en ritning så ta väl hand om 
dem eller kontakta någon av de fyra i Slite. 
Legofantaster tittar på Star Wars och Harry Potter med flerdubbla 
ögon. Figurerna och farkosterna går att bygga med klossar. 
Högtidsdagen för Star War fans är 4 maj och så även för Legobyggare. 
Återhämtning, hjärngympa samt få träffa och umgås med likasinnade, 
skapar glädje över alla gränser.
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Från den 14 juni 
får besökare på 
Lillugnsrev vara extra 
uppmärksamma. 

Liten konstrunda i det fria

Här har konstnären Mia Grönkvist-Olsson låtit fantasin flöda i 
samklang med naturen. Vissa installationer är små och kan gömma sig 
bakom en soptunna eller uppe i ett träd. Andra ser du omedelbart.  

En annorlunda upptäcktsfärd väntar. Kanske uppskattar små och stora 
barn konstrundan mest.
 
Lillugnsrev är halvön som sträcker sej från havsbadet till hamnen 
i Slite. Ett område med en rik historia och populärt bland många 
besökare och Slitebor. Konstrundan har blivit möjlig genom ett 
minibidrag från Leader Gute.
 
Foton: Konstnär Mia Grönkvist Olsson 
initiativtagare och genomförare av en ny upptäcktsfärd.

Bästa bostadsaffären 
i Slite?

Funderar du på att byta bostad? Vi på Fastighetsbyrån har 
koll på bostadsmarknaden i allmänhet och på Slite och norra 

Gotland i synnerhet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor  
kring bostadsmarknaden och funderingar kring både  
sälj- och köpprocessen. Välkommen att höra av dig  

för ett personligt eller digitalt möte. 
Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrån på Gotland
0498-21 80 40 / fastighetsbyran.com/gotland

Vi finns 
alltid nära 
till hands.

Om det gäller en skruv, motorgräsklippare eller hur man ska få ordning på dörrlåset
“Prata med Uffe på Snicken.” Vi är många som har fått det rådet!

-    Cyklar och mopeder reparerade Grönblad Cykel och Sport samt 
Tommys Sport och Fritid, säger Ulf.

För de båda bröderna var det naturligt att fortsätta att arbeta både före, 
under och efter gymnasiet. Ulf arbetade ett tag inom Linjeflyg. Men 
samtidigt jobbade han vid järnhandeln.
Efter 45 år antar bröderna erbjudandet från Södertorg Järn Snicken 
att lägga ned verksamheten och arbeta för dem i nybyggd lokal vid 
Sju Strömmar. Sista september 2007 stängdes Slite Järnhandel och 1 
oktober öppnades Södertorg Järn Snicken vid Sju Strömmar.

-    Utsikten över hamnen saknar jag, säger Ulf, men jag trivs med att 
vara anställd. Att få vara ledig när jag cyklar hem.
Visst finns det många som saknar den traditionella järnhandeln. Att 
kunna plocka en skruv och två spikar.
-    Men du kan köpa lösvikt idag också, säger Ulf, i alla fall bultar och 
muttrar. Det är stor skillnad på dagens behov i ett vanligt hushåll. 
Idag har ju alla en skruvdragare och många hem är väl utrustade med 
mekaniska verktyg.

Kommunen behövde marken med järnhandeln för att bygga ut servicen 
kring hamnen. De exproprierade fastigheten och rev den 2012.
Brodern Bengt gick i pension för några år sedan. Men Ulf räknar vi inte 
med ska gå i pension på många år.

Fotograf  Gunnar Fardelin dokumenterade Järnhandeln 2007. Ulf och Bengt Ekelund framför 
Järnhandeln innan de låste dörren en sista gång.

Prata med Uffe!

www.sliteel.se
0498-220854

Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-13 
Boge mojner 828B

www.elon.se

Suger allt, överallt!
www.gotlands-industriservice.nu

Solklintsvägen 99, Slite 0498-22 21 62
www.gisabgotland.com

Suger allt, överallt!
www.gotlands-industriservice.nu

Solklintsvägen 99, Slite 0498-22 21 62
www.gisabgotland.com

Suger allt, över allt 
och nu även vägar!

Solklintsvägen 99, Slite 
070-567 80 27

www.gotlandsindustriservice.se

Ulf Ekelund är uppvuxen i järnhandeln vid hamnen i Slite. När han 
vara fyra år 1962 köpte föräldrarna Järnhandeln. De flyttade in i 
övervåningen och i butiken kunde storebror Bengt och Ulf tidigt lära 
sig allt om verktyg, dynamit och spikar.  Fadern Lars var handlaren och 
modern Aina var också aktiv i affären. Ulf började tidigt att fixa med 
sina egna cyklar och mopeder. I järnhandeln lagade han motorsågar 
och gräsklippare.
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Alla goda ting är tre
Förgrundsfigurer för Skaparglädje är Birthe, Carl och Stina. Tre personligheter 
som utvecklar sina liv i Slite med omnejd. Stina tog initiativ av denna årliga tid-
ning Slite. Numera är hon en betydelsefull supporter.  Fokus har hon på Skulptur-
fabriken, ett uppskattat besöksmål.
Fotot är taget öster om Slite. Hängbron är omtalad men oupptäckt. Naturen är 
föränderlig och människan skapar av den och om den.

När jag träffar konstnär Birthe Jørgensen har 
kriget i Ukraina pågått i två veckor. Samtalet kom-
mer direkt in på hur det är att leva med krig, pan-
demi och klimatkris.
-    Vi lever i snabbt föränderliga tider, understryker Birthe. Vi kämpar 
förmodligen alla med frågor om hur vi ska klara att befinna oss i den 
här tiden då allt verkar ändras. Det är mänskligt att hålla fast vid det 
gamla och ha fantasier om hur det var en gång. Men nu kommer vi att 
behöva vara modiga och öppna för förändring.

Birthe som är danska, flyttade till London 2000, gick konstskola och 
flyttade till Glasgow 2012. 2019 kom Brexit, och sedan dess bor hon 
i Slite tillsammans med sin gotländska man, arkitekt Emil Lillo och 
sonen Caj Cillian, född 2020.

Hennes konstnärsskap handlar om att ge plats för komplexitet och 
omsorg i upplevelsen av vår globala värld. Hon arbetar med träsnideri, 
installation, ljud, ofta tillsammans med olika samhällsgrupper och 
experter från andra områden.

Gotlands konstmuseum har gett henne ett uppdrag inom ramen för 
Gotland Stories; projektet ”Besvärliga Mammor” som skall ställas ut 
i Slite till sommaren. Utställningen planeras att bestå av en stor trä-
skulptur i dynamisk kombination med musik och ljud i samarbete med 
operasångerskan Tilde Rödland och musikern Steve Chadwick.

-    Tanken är att studera representationer av moderfiguren från olika 
kulturer, historiska tider och mytologier, för att göra en konstutställn-
ing som ska ge plats för stilla kontemplation i vår oroliga tid. 

Åsa Stenström

Försöker fånga vår 
komplexa tid

Uppvuxen i Hellvi flyttade konstnär Carl Ahlman 
till Stockholm, sedan Helsingfors och så tillbaka 
hem. Det är här han hittar sina bästa motiv.

Han målar i samma ateljé som hans pappa gjorde. Carl växte upp mitt 
i det konstnärliga skapandet och med flera konstböcker att bläddra 
i. Han tilltalades särskilt av impressionister, men också av realistiskt 
måleri som Goya.

Det var naturligt för Carl att måla, men det tog tid innan han förstod 
att han vill bli konstnär. 2012 tog Carl steget att börja på The Swedish 
Academy of Realist art. Det är en utbildning där man börjar från grun-
den med att träna teckning till dess det sitter i ryggmärgen. Metoden 
utvecklar seendet och ju bättre man är på att teckna, desto snabbare 
kan man teckna av ett motiv i landskapet.

-    När jag är ute och målar har jag inte så mycket tid på mig eftersom 
ljuset förändras, förklarar Carl. Om jag vill måla ett landskap så ska 
jag vara där. Jag behöver se alla färgvalörer, känna vinden och höra 
fåglarna.

-     Genom att måla varje dag, skapas förutsättningarna att då och då 
känna skaparglädje. Min teknik utvecklas men också min förmåga att 
se och välja motiv. Jag har blivit säkrare i mina val.

Carl är expert på kaffe och hans fru Petra är tesommelier. Tillsammans 
drev de caféet på Bergmanscentret 2020. Intresset för hantverksdryck 
har lett till att de nu också startat ett kombucha-bryggeri i Slite.

-    De olika sysslorna gagnar varandra; att lägga till ett gram kaffe och 
mala det lite mer, eller lägga till lite mer kadmiumrött och blanda. Allt 
går ut på att hitta rätt nyans.

Åsa Stenström

När Carl hittar rätt 
nyans

Betong med balans 
och elegans
Stina Lindholm är idag en välkänd och etablerad 
designer, men på 80-talet var hennes val av 
material djärvt. 

Betong sågs som ett sämre material och hon måste jobba noggrant med 
form och balans för att ge betongen ett högre värde. Inspirationen kom 
bland annat från en utställning om Japan på Kulturhuset och så den 
finske husguden Tapio Wirkkala.

Hennes designprocess tar tid och är uppdelad i stationer: skiss, 
prototyp och produktion. I första steget har hon flow, men sen är det 
hårt arbete. Skapandet behöver vila mellan varje steg. Prototyperna 
måste testas fysiskt för att få rätt känsla.

-    Jag gillar att tänka tekniskt och lösa problem. Den egna respekten 
för det man håller på med är viktig, det man gör måste få den omsorg 
det kräver för att få ett värde, säger Stina. Som i japansk design 
anstränger jag mig för att verkligen ta hänsyn till materialet.

Just nu jobbar Stina med tre stycken skulpturer som ska stå i parken 
Palissaderna i Visby. Det är en beställning från Veteranförbundet. 
Formen kan härledas till fossiler och de ska gjutas i gråvit betong. Man 
ska kunna sitta på dem och kanske meditera en stund?

Stina beskriver hur kommunikationen med materialet och magkänslan 
är viktigt för att hamna precis rätt och nå fram till en form som 
balanserar perfekt. Det handlar om millimeterjusteringar.

-     Eftersom betong är så tungt och klumpigt i sig, tycker jag om att 
gå emot det, förklarar Stina. Jag vill få formen att flyga och uppnå en 
elegans.

Åsa Stenström
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Slite
Hjärtligt välkomna!

STÖD UNGDOMS-
IDROTTEN i Slite!
Vi tycker att idrott
och rörelse är viktigt!
Därför sponsrar vi IK Graip

Nu finns det
ett enkelt sätt
för även dig att
bidra, skänk din
pant direkt till
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Öppettider se hemsida: ica.se/slite

Stolt sponsor av barn- 
och ungdomsidrotten i Slite.

Din Lokala Matbutik

Fröken Slite är välkänd. Många har haft Barbro 
Tillander som lärare eller har barn eller barnbarn 
som har det. Hon har garanterat varit ”fröken” åt de 
flesta slitebarn som gått på Solklintsskolan. Efter att 
ha jobbat med barn ett helt yrkesliv varav de senaste 23 åren i Slite har 
hon sett många växa upp.
Att bo och arbeta på samma ort är på både gott och ont. Hon försöker 
vara noga med att hon är ”fröken” i skolan men Barbro så fort hon 
lämnar skolans område.

-    Det är för min egen skull men också av respekt för barnen och 
föräldrarna. Det har hänt att föräldrar varit rädda att jag ska prata om 
deras barn när vi möts i affären men det vill jag inte. Sådana saker 
får vi ta per telefon, de kan alltid ringa mig men i affären vill jag vara 
Barbro. Samtidigt vet jag att jag är lite av en officiell person och har 
ögonen på mig.

Bli nöjd kund du också på dina.se
eller ring 0770-160 500

Bli nöjd kund du också på dina.se
eller ring 0770-160 500

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

TACK TILL ALLA VÅRA FINA 
KUNDER SOM RÖSTAT I 
SVENSKT KVALITETSINDEX  
ÅRLIGA UNDERSÖKNING!

anmälningar när hon varit orolig över hur någon har det. 

Hon kan önska att det fanns fler resurser för till exempel de med 
neuropsykiatriska diagnoser men också tolkar när det kommer 
flyktingbarn.

-    Det är hemskt när det gått dåligt för någon och jag tänker ”vad var 
det jag sa”, men jag ser också hur en del växer ifrån sina svårigheter. 
Det är härligt när jag kan glädjas åt att det blivit riktigt bra för någon 
som haft det tufft.

Knäcka läskoden
Även om läraryrket kan vara krävande ibland är hon väldigt nöjd. 
Lyckan över att träffa alla fina barn och se dem knäcka läskoden är 
stor. Utöver undervisning blir det mycket lek, rörelse och kramar. Hon 
får daglig uppskattning av barnen och hon uppskattar samarbetet med 
sina trevliga kollegor.

“Jag trivs verkligen och har aldrig sökt något annat jobb. 
Ibland kan jag tycka att det hade varit intressant om jag 
prövat en annan skola, men det har inte blivit av.”

Skolan har förändrats en del under alla hennes lärarår. Idag är det 
mer dokumentation och striktare läroplaner som gäller. Barn är också 
lite annorlunda idag mot när hon började inom yrket. Förr gillade 
de läget mer, idag är de mer bortskämda. Samtidigt är dagens barn 
kanske lite öppnare, det är också positivt att de vågar säga ifrån och 
ifrågasätta.
Barbro visar glatt upp sin skola och pekar ut flera fina alster som 
barnen gjort. Det märks att hon är stolt. Hon skrattar när jag ber henne 
beskriva hur just Slitebarnen är.

“Jag har inte mycket att jämföra med men jag tycker att de 
är positiva, glada och livsbejakande. Livet leker här och nu, 
de är glada direkt på morgonen.”

Om ett läsår räknar Barbro med att gå i pension. Hon är en 
föreningsmänniska och politiskt aktiv och lär inte få svårt att fylla ut 
tiden. Dessutom gillar hon att vara fysiskt aktiv och röra på sig. Det ska 
bli både skönt och sorgligt att sluta.

“Jag kommer att sakna barnens alla kramar, 
säger Barbro Tillander och ler.”

Text och foto: Charlotta von Zweigberg

Tel. 070-785 80 12
anders.olsson@kokochdesign.net | www.kokochdesign.net

Hon anser att de nog är bättre att inte bo på den ort man arbetar, men 
samtidigt är det skönt att ha så nära till jobbet. De egna barnen har gått 
i samma skola och nu går ett av barnbarnen där, men turligt nog har 
hon inte behövt vara lärare för dem.
Det har gått 34 år sedan visbytjejen Barbro flyttade till Slite som är 
maken Tores hemtrakt. Här bor hon bra, från fönstret kan hon se hur 
de stora cementbåtarna ger sig ut över havet. Det ger henne en positiv 
känsla av att Slite har kontakt med världen.
-    Slite är så vackert, även mitt i samhället har man naturen så nära. 
Vi har strand, skog och pulkabackar. Jag går ofta ut med vattnet och 
det skiftar så fint mellan årstiderna. Det skiftar till och med olika tider 
under dagen.

Även om Barbro gillar Slite är hon medveten om att det räknas som ett 
socioekonomiskt utsatt område. Det märks ibland att en del barn har 
det tufft. Många gånger ser hon redan på sexåringarna vilka av barnen 
som kan få det svårt i framtiden och det har hänt att hon fått göra soc-

Fröken Slite
“Jag kommer att sakna barnens alla kramar”
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-    Tora, nästa tidning ska ha temat Skaparglädje. Låter det som 
en bra idé till ett kåseri? frågar Mait och min hjärna börjar spåna på 
kreativa idéer snabbare än Stålmannen hinner byta kalsonger.

Denna fråga kom för typ 2 månader sedan.
Denna vecka kom fråga 2. 
  
-    Hur går det med texten? Har Stålmannen fastnat i telefonkiosken?

Det här är så typiskt mig. Jag laddar, laddar, laddar och sen kommer 
något i vägen och tar död på allt. Ibland är mitt största problem att jag 
har för många idéer, drömmar och visioner. Är det ens ett problem?
 
Men så är jag en riktig periodare också…inom det kreativa alltså.

Det kan vara perioder då jag bara fotograferar, skriver eller läser. 
Perioder då jag bara tecknar eller får för mig att måla akvarell…den 
perioden brukar inte vara så lång för att jag är så kass på det.
 
Kanske får jag ett musikaliskt infall och huxflux vill jag lära mig spela 
gitarr, munspel eller klarinett, det har hänt, utan större framgång 
även om det bara va ett instrument i taget. Eller någon typ av hantverk 
skulle va kul? Sticka, virka, dreja eller silversmide?
 
Men vad jag än gör och när jag gör det så gör jag det ordentligt. 

Överallt har jag lappar eller noga utvalda skrivböcker med lika noga 
utvalda pennor som bara kan användas till dessa böcker där jag skriver 
ner idéer eller långa texter. Blir det ett endaste skrivfel eller en liten 
prick som inte borde vara med på pappret så river jag ur sidan och 
börjar om. Jag har en KSK-hjärna. Kreativ Strukturerad Kaos-hjärna 
med en gnutta OCD inbakat som ser till att alla tankar faller på plats i 
både form och storleksordning. 

En människa i min närmaste närvaro sa att hon blir helt stressad över 
att jag har så många grejer i mitt liv som jag håller på med eller vill 
hålla på med. Hon tycker att jag är för spretig helt enkelt.

Men tänk om jag bara hade ett intresse? Det skulle ju va skittråkigt om 
jag tröttnade tex på mitt enda lilla frimärke som jag hade samlat på i 
flera år…

Morsan och Farsan har alltid uppmuntrat oss att göra det vi vill…
inte gå runt och mörda hur som helst eller kasta skräp i naturen, men 
bra saker. Att växa upp med mantrat ”Du kan bli vad du vill bara du 
bestämmer dig för det” har ju gjort att jag aldrig har varit rädd för att 
ha stora drömmar.
 
Vissa drömmar har varit för stora men ändå försökte jag, som när 
jag sökte in på Konstfack utan behörighet och skickade med ett 
fint handskrivet brev och förklarade varför en sån som jag borde få 
chansen ändå. Jag fick tillbaka mina alster och tack för ett gott skratt.
Eller när jag fick för mig att gå en skrivarlinje i Skåne. – Tack för din 
ansökan, men tyvärr…

Jag ringde och tjatade varje dag i 2 veckor tills jag fick platsen. På 
morgonen när jag skulle ta mitt pick och pack och åka, ångrade jag 
mig. – Tack för Ert tålamod men tyvärr, jag vill bli dekoratör på Åhléns 
i stället.
 
Ibland tänker jag, har jag inte vett i huvudet eller är jag bara så orädd 
för att misslyckas? Testar jag hela tiden bara för att se om jag kan eller 
tror jag att jag kan allt? 
För 7 år sedan satt jag höggravid mot husväggen med en kopp 

hallonblads-te och pratade yoga med Farsan.
Jag va 40 år och alla mina drömmar var bara skrattretande. 

-    Jag ska bli yogalärare när jag bli stor, säger jag bara så där som jag 
har sagt om så mycket annat.
  
-    Yoga? Det där är ju bara en fluga.
  
-    5000 år en seglivad fluga må jag säga och lägger till med 
viktigpetterrösten.
  
-    Sitter man inte bara där och hummar? 
  
-    Meditation menar du? Skulle du klara det utan träning frågar jag 
och kommer på att det va en dum fråga. Farsan är nog den enda jag 
känner som ständigt befinner sig i ett meditativt tillstånd. Gårdagen 
glömmer han lätt och framtiden oroar han aldrig sig över, det är 
Morsan som står för det. Han lever liksom i nuet. Jag skulle kunna 
plocka bort alla mina Buddha-figurer och ha bilder på Farsan med en 
rökelse i munnen i stället…ett nytt fotoprojekt kanske ...
  
-    Hur som helst, när jag är färdigutbildad så kan jag göra om 
affärslokalen här i huset till en yogastudio.
  
-    Men den är ju upptagen…
  
-    Nu ja, men inte snart.

Jag besöker den lilla inredningsbutiken ibland flera gånger per dag. 
Ägaren av butiken undrar nog vad jag håller på med när jag tar en-
meters kliv genom butiken för att räkna ut hur många mattor jag kan få 
plats med.

Under Pluras första år utbildade jag mig till yogalärare. Morsan fick 
hänga med till Göteborg några svängar och passade Plura under tiden 
jag pluggade yogapositioner både på Sanskrit och kroppsligt, med eller 
utan mjölkstockning. 

Utbildningen blev klar. Lokalen blev ledig. Min dröm blev verklighet 
och nu sitter jag här. ”Flugan” lever vidare tack vara min vision, KSK- 
hjärna och tack vare alla som yogar hos mig flera gånger i veckan, här i 
min lilla lilla yogastudio P A U S.

Det bästa med yogan är att jag aldrig hinner tröttna på den. Den 

utvecklar och utmanar mig hela tiden, både på och utanför mattan. 
Den om någon gör mig kreativ. 

Även när jag bara sitter still och hummar som Farsan så fint uttryckte 
det, så är det är i stillheten, tystnaden som det händer det en jäkla 
massa saker. Återhämtning. Kraft och Kreativitet.
 
Testa själv. Ge dig 2–10 minuter. Sätt dig bekvämt eller lägg dig ner på 
ett ställe där du får va ifred. Blunda och ta några djupa andetag. Har du 
inte tid? Då behöver du minst 20 minuter.

Under tiden du utforskar andetaget i din meditation så hämtar jag ut 
min yogatrumma som jag ska lära mig spela på.

Life isn´t about finding yourselfe.
Life is about creating yourselfe.

Kåseri av Tora Lindström
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Det är vi som sköter toaletterna

Inga Klintbom Hjertsson och Gunni Löfkvist är förebilder och fixare av Boge.

-    Var finns en toalett? Den frågan får många av oss 
ofta. I Slite tätort finns en offentlig toalett året runt 
vid Slite Teater.

I Bogekorset väg147/146 vid busshållplatsen där Trafikverket har satt 
upp en I-skylt finns en toalett som är öppen året runt. Den sköter Boge 
sockenutveckling. 

Slite välkomnar Sveriges landslag i curling och 
Svenska Curlingförbundet 15-25 augusti. 

OS-besök

Förutom att Inga Klintbom Hjertsson städar toaletten en gång i veckan 
under sommaren och då och då under vinterhalvåret så ser hon till att 
det ser snyggt ut på rastplatsen. Rastplatsen är snyggt iordninggjord 
med blommor och en informativ skylt om besöksmål. Flera företagare 
har bidragit med bland annat blommor, krukor och gräs. Gräset 
klipper en av traktens ungdomar för en slant. Gatubelysningen blev 
dock nedtagen för några år sedan, vilket upprör såväl bussresenärer, 
samåkare som parkerar här och bofasta.

Skylten ”Boge” utgår alla från att den har stått vid hållplatsen. Men 
den har tidigare stått vid kyrkan i Boge. En privatperson har skänkt 
skylten. På den tiden då Gotland hade järnväg fanns det ingen station i 
Boge, men resenärer kunde stiga av och på tåget en bit från nuvarande 
rastplats.
1997 delade Gotlands kommun ut 12 500 kr till varje socken på 
Gotland för förbättring. Boge socken med ca 300 innevånare valde 
då att satsa på bland annat rastplatsen den s k uppsamlingsplatsen. 
Uppskattat initiativ för bilister för vidare färd med buss eller samåkare.  
Under dessa 25 år har föreningen utvecklat och skött platsen. Pengarna 
har de lagt i ett kassaskåp.

-    Pengarna skulle ha varit helt slut idag om banken hade haft hand 
om dem, säger Gunni Löfkvist.

Hembygdsföreningen Othem Boge sköter toaletten vid Laxare änge.

Toaletten vid stranden i Slite är en offentlig toalett som är öppen 
15/5-15/9. Offentlig toalett innebär att Region Gotland städar och 
ansvarar för den. Slite intresseförening städar dock denna på uppdrag 
av Region Gotland. Städning innebär två-fyra gånger per dag när solen 
strålar. För arbetet erhåller föreningen 50 000 kr men för den summan 
städar föreningen även hela stranden. Förhandling med Region 
Gotland pågår och en positiv ökning ser ut att kunna bli möjlig.

Vid södra infarten till Slite vid Sju Strömmar fanns tidigare också en 
toalett. Den blev borttagen eftersom den stod på privat mark. Bord och 
bänk för parkerande besökare finns kvar och även informationsskylten 
med kartor över Gotland, Visby, Slite och Klintehamn. 20 offentliga 
toaletter lär Region Gotland idag sköta på Gotland. Länsstyrelsen har 
hand om tio på sina 42 naturreservat.
Nu är det också bra att många av traktens näringsidkare upplåter sina 
toaletter till en slant för besökare. Tack!

Kallt, friskt 
eller lagom?

Följ Gotlands badtemperaturer på geabkollen.se

Geabkollen i samarbete med Eniki 
och Svenska Livräddningssällskapet Gotland

Badtemperaturerna 
visas i realtid med 
hjälp av IoT-teknik

24,10

Slite curlingklubb arrangerar uppstartsläger för lag Edin som skördat 
både OS Guld och VM Guld denna säsongen, lag Hasselborg, ungdom, 
rullstol , mix –  alla dessa landslag i curling. Sannolikt  är de de mest 
framgångsrika landslag i en idrott som Sverige kan visa upp idag.
  
-    Vi försöker få till en match mellan lagen Edin och Hasselborg 
som allmänheten blir inbjuden till, säger Slite GK ordförande Fredrik 
Fräcka Malmqvist. Det blir en spännande match! Men allmänheten är 
också välkomna att se på träningarna.
 
Att Slite Curlingklubb har lyckats få hit cirka 40 landslagsspelare 
och aktiva inom förbundet, beror på att det samtidigt arrangeras en 
ismakarutbildning för ismakare för curlingis i ishallar. Målet är att 
bland annat Cementa Arena Slite Ishall kan hålla VM-standard.
  
-    Klubben kommer dessutom att anordna vår första turnering 
någonsin, vi räknar med 10-12 lag, säger en stolt Fräcka Malmqvist. 
För åtta år sedan tog han initiativ till att bilda klubben. Ingen av 
medlemmarna har ännu uppnått landslagsnivå. Men förutsättningarna 
finns.
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Det vitkalkade stenhuset med tjärat faltak ligger omgivet av åker och 
änge, örtagård, brygghus, stall och ladugård, smedja, strandbod och 
tröskvandring. På 1950-talet dog de tre syskonen Wedin, Olof, som 
skötte fisket och smedjan, Emma, som ansvarade för jordbruket och 
red in hästar och Agnes, som skötte hushållet. De var de sista att bruka 
gården.
 
För att bevara Vikegården för framtiden köptes den in av landets förste 
ekolog, professor Lars Gunnar Romell (med gotländsk mamma) och 
hans fru Marie-Marthe, biolog. De renoverade gården med varsam 
omsorg och var stolta över att kunna bevara en gård, där allt som 
behövdes hade tillverkats på plats och där aldrig en traktor använts. 

De såg också till att ladugården fick ett av öns längsta agtak.
Vike är en av tre stora, gamla gårdar utmed Tjelderviken, strax söder 
om Slite, de andra är Friggars och Tjeldergården, numera nedbrunnen.
Vike ägs av en stiftelse, som håller den öppen sommartid, torsdagar-
söndagar. Tidigare var ört- och kryddträdgården, med urgamla 
humlestörar, gårdens stolthet, men den är numera rätt igenvuxen. 
Projekt pågår för att rusta upp den.
Sommartid hålls här ibland musik- och berättarkonserter, en och 
annan gudstjänst, slåtter, våffeldagar och Boge marknad.

 
Annika Melin
v. ordf. styrelsen
Stiftelsen Vike Minnesgård          
Hemsida: vike.nu

Vike Minnesgård i Boge
En traditionell, gotländsk strandgård

Vike Minnesgård i Boge är en gotländsk strandgård med rötter i 1500 – 1600-tal. Gården har 
ålderdomliga byggnader och en mycket intressant personhistoria. Nuvarande boningshus är 
från tidigt 1800-tal.

Nästan alla kyrkor på 
norra Gotland är öppna 
dagtid. Slite kyrka öppnas 
vid önskemål, kontakta 
expeditionen.

Vill du prata med en präst 
eller diakon om livet? 
Om det som skaver eller 
glädjer, om livsfrågor och 
tro, så är du välkommen 
att kontakta pastoratet. 

 
svenskakyrkan.se/norragotland 
0498-22 27 00

Är det dags nu? 
Ung eller gammal, 
och längtar efter att 
bli döpt? Läs mer på 
hemsidan om DOP! Tel 0498 - 21 04 44

gotland@begravningab.se
Söderväg 6B, 621 58 Visby

www.begravningab.se  

Är Slite på väg att bli den restaurangtätaste tätorten efter Visby innanför muren? Thai, lokalt 
bryggd öl, husmanskost, veganskt, glasskiosk, fisk i hamnen, gallettor vid stranden, fyra kök som 

serverar pizzor och så är nog något ändrat innan juli månad har passerat.

Vår restaurangkarta börjar i Gothem. De bjuder på flera matställen med bland annat Mexikansk 
mat och även korvtillverkning vid Botvalde gård.  Bland Åminnes stugor, tält, husbilar och -vagnar 

ligger också en dag- och kvällsrestaurang. Vid norra nedfarten Vitviken, familjekaféet med 
hembakat. Boge Bränneris drycker finner du främst på vanliga krogen. Men det går att boka in 

studiebesök och provsmakning för att få mer kunskap om tillverkning och innehåll.

Restauranger i Slite

Slangtornet har fått ny ägare !
Anong Prathumwan är för alla trogna kunder ett bekant ansikte i 
Slangtornet. Sedan ett år tillbaka är hon ägare av restaurangen och 
hela fastigheten tillsammans med Eduardo Manuel Da Silva Machado. 
De utvecklar restaurangen och har ett gott renommé bland kännare 
inom den thailändska matkonsten. Sommarterassen bjuder på utsikt 
över havet.

McPizza 
Här vid Torget har det varit en Pizzeria sedan 1988. Den hette 
Magasin1. Under dessa år har namnet blivit utbytt liksom ägarna. 
Antalet platser såväl inom- som utomhus har blivit fler. Smakerna har 
utvecklats. Pizza med oxfilé, fetaost och bernaisesås var otänkbart 
för 30 år sedan, men populärt idag. Restaurangen är öppen året runt. 
Ibland bjuder de gästerna på musikunderhållning.

Baksidan
I fjolårets nummer av denna tidning gjorde vi en artikel om planerna 
för det lilla huset med trädgård före och efter Torget. Nu har Rickard 
Holmebrandt med nya samarbetspartners öppnat bistro, bar och kafé. 
Kocken är duktig på veganskt, vegetariskt och även kött. Lokalt odlat 
så långt som möjligt. Året runt!
Rickard arrenderar golfkrogen i När, Sjökrogen i Vallerviken och 
driver kiosken vid Blå Lagunen. Förhoppningsvis får kiosken tillgång 
till el i sommar.

Slite Strand Resort
Slite Strand Resort tidigare Slite Strandby driver flera matställen 
i Slite inom familjen Henning. Strandbaren intill havet med utsikt 
över Enholmen serverar stenugnsbakade pizzor och á la carte från 
midsommar till slutet av augusti. Fiskbaren i hamnen är öppen i juli.

Bland glambingtälten, Action Club och Beach Boys kommer en eller två 
foodtrucks att erbjuda smakliga rätter under soliga dagar.
Familjen Henning har i år köpt fastigheten på Storgatan 80-86 där det 
under de senaste bland annat varit begravningsbyrå. Äldre Slitebor 
berättar om den gyllene tiden när alla gick dit för att dricka kaffe 
och äta hembakat i trädgården. Till midsommar öppnar ”Bonden & 
Banken” trädgårdskafé och a lá carterestaurang med bar på kvällarna 
med inriktning på lokalproducerat från grunden efter säsong. Idén 
med Banken och Bonden är att ha öppet helger från valborg till 
novemberlovet samt alla dagar under sommaren.

Slitebadens Bar & Bistro
När restaurangerna överallt kämpade för att överleva under pandemin 
öppnade Annica Österberg, Signe Bleckhorns och Thomas Österberg 
Slitebaden i februari 2021. Anstormningen med 300-450 arbetare 
från när och fjärran under det årliga ”storstoppet” ville de inte missa. 
Cementa Slitefabriken stänger varje år en månad för underhåll. Då är 
Slite fullbokat.
Restaurangen är öppen året runt. Deras egenbankade schnitzel är en 
specialitet tillsammans pizzor och gotländska lammburgare.
Oktoberfesten blev en succé. De fortsätter med trubadurer och 
liveband. Fester, evenemang och konferens av olika slag. Slite Bryggeri 
är inhyrd i lokalen och levererar öl på fat. Vilka nya ölsorter som kan 
komma ur tapparna blir en överraskning.
Tillverkning av kombucha sker i lokalen av Petra och Carl Ahlman. En 
téesommelier och en barista som nu förädlar sina dryckeskunskaper. 
Kombucha är en alkoholfri och näringsrik dryck,.

Road House Slite
Stationsg 1, är en utvecklad gatuköksrestaurang. Pizzor är 
specialiteten. Hassan Rasoul är den driftige ägaren som också sköter 
biltvätten. I sommar öppnar han en foodtruck vid rastplatsen med 
utsikt över kalkstensbrottet. Gotlands mest besökta rastplats!

Medusa Badcafé & Crêperie
Familjen Södergren öppnade Medusa 1993 i det tidigare båthuset vid 
Slite strand.  I den vackra omgivningen serveras galetter, glass, kaffe m 
m dagtid under sommaren.

Klints Krog är nu Slite Golfbistro
Första maj öppnade krogen vid Slite Golfklubb.. Korv med bröd och 
äggmacka tillhör standarden för golfare. För att inta lunch eller fika 
här behöver man inte spela golf. Även de nya arrendatorerna räknar 
med ett brett spektrum av besökare. Uteservering med många soliga 
platser.

Solklintens Catering
Familjen Grund med mamma Anna-Greta som förgrundsfiguren 
har sedan 2019 arrenderat det nyrenoverade köket i Cementa Arena 
idrottscenter. Lunchrestaurangen är öppen höst, vinter och vår. Anna-
Gretas kroppkakor brukar innebära invasion.  Under sommaren ser de 
till att lägerverksamheten får rätt kost.
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Slite skärgård
– Ett reservat för djur, natur och människa.

Slite skärgård är ett av Gotlands största 
naturreservat. Med ett tiotal öar, från Majgu i 
söder till Fjaugen i norr, ligger det över 6 000 
hektar stora naturreservatet utanför Slite, 
mitt i Gotlands enda skärgårdsområde.

Naturvärdena i Slite skärgård är höga. Bland 
gräsmarker, strandängar och klapperstens-
fält på land och vid ålgräsängar och blå-
stångsbälten under ytan finns mycket liv. 
Havsområdet och öarna är viktiga platser 
för många fågelarter och vattenlevande djur 
men Slite skärgård är också en viktig plats 
för människan.

Naturreservatet är en värdefull plats för det 
rörliga friluftslivet. Här ska alla kunna upp-
leva både lugn, stillhet och äventyr. Att ta 
sig ut till någon av öarna med båt eller kajak 
för att övernatta och uppleva mareleden på 
natten eller spana på fågellivet i gryningen 

kan ge viktiga andrum i vardagen och sam-
tidigt bjuda på minnen för livet. Förutom 
på Rävlen, som har tillträdesförbud under 
häckningsperioden, får man gå i land på alla 
öar i reservatet. Men det gäller att vara lite 
uppmärksam om man är ute innan 15 juni, 
då många fåglar häckar även på de andra 
öarna och gärna vill vara i fred. 

Det är inte heller bara på öarna och ovanför 
vattenytan som vi människor kan njuta och 
uppleva naturen. En stor del till att Slite 
skärgård blev ett naturreservat finns några 
meter under ytan.

– Med snorkel och cyklop finns mycket 
spännande att se i Slite skärgård. Till exem-
pel kan man få se både tångsnällan och den 
mindre havsnålen här. De är faktiskt båda 
släkt med sjöhästar och trivs bra i de ålgräs-
ängar som finns utmed delar av Gotlands 

kust. Där är de väl gömda från rovfiskar och 
letar efter plankton och små kräftdjur.  
Ålgräsängarna  är en viktig livsmiljö för 
många arter men ängarna är känsliga för 
fysiska störningar och övergödning.  I Slite 
skärgård finns flera stora ålgräsängar, och 
faktiskt några av Gotlands största, säger 
Alexandra Colbing, handläggare på Länssty-
relsen.

Slite skärgård är ett nytt naturreservat med 
många möjligheter. Det redan rika och varie-
rade friluftslivet tillsammans med den unika 
miljön kan med åren utvecklas och göra 
Slite skärgård till en än mer unik plats. Om 
vi är rädda om de  fantastiska naturvärden 
reservatet har, kan vi människor njuta av 
Gotlands enda skärgård länge framöver. 
 

Välkommen ut i Slite Skärgård!

Foto: David Skoog, Emelie Vejlens och Medins AB 

Annons

Trots sin ur gotländska mått mätt unga ålder så har Slite kyrka 
påbörjat en större restaurering. 

Hittills har ena vägen upp till kyrkan breddats och med det kan vi 
hälsa även bussturister välkomna till detta fantastiska rum. Nya 
belysningsstolpar har satts upp och det har röjts för att öka kyrkans 
synlighet. Klockstapel, kors, ankare, fönstersnickerier och dörrar 
är renoverade och ommålade och den glasade altartavlan har blivit 
belagd med fönsterfilm för att öka möjligheten att se den betagande 
utsikten mot havet. 

Varmt välkommen att besöka vår sommaröppna kyrka! Där finns skön-
het och frid att hämta!

Petra Guteskär Präst

Slite kyrka blir ännu vackrare!

Nytt liv i verkstaden
Foto: Petra Guteskär 

Henry ”Henna” Karlsson stenhuggarverkstad som dessförinnan 
var Mockis och Tjockis smedja har Ingela Björken köpt för att 
skapa något nytt, klokt och roligt.

Under våren har Slitebor sett att det rensas och fixas i fastigheten 
Skolgatan/Mellangatan. Elektriciteten fungerar och troligen även 
kaminen. För övrigt är bekvämligheterna ringa. Men Ingela ser 
möjligheter tillsammans med konstnären Lena Tollstoy. Under våren 
kommer de båda skolkamraterna från 10-årsåldern att röja trädgården 
för att starta odling av något slag. Lena, hälsar vi extra välkommen 
eftersom hon har flyttat hit och lyckats finna en hyreslägenhet i Slite 
och arbetar nu inom förskolan.

Vilken typ av verkstad?
-    Vi vill göra något klokt, gott eller en kombi, säger Ingela. Arrangera 
kurser inom återbruk, odling, konst. Vilken typ av kurs skulle du vilja 
delta i, frågar Ingela. Hugga i sten har vi inga verktyg till. Vi vill skapa 
en enkel träffpunkt för kreativa aktiviteter, kaffedrickning och fester.

      
De välkomnar idéer och pigga förslag. Två personer som utstrålar 
passion och klokskap kommer också att lösa framtida finansieringar. 
I nuläget planerar de inga stora investeringar. Det är bara så 
uppfriskande att få se denna hörna av tätorten sjuda av liv och rörelse.

Henna Karlsson tog över Slite Stenhuggeri 1953. Han arbetade 
bland annat tillsammans med konstnären Bertil Nyström. Konstnären 
Hanna Wärff Radhe skriver på sin hemsida ”Från 1984 fick jag den 
unika möjligheten att gå i lära hos Henry ”Henna” Karlsson, då en av 

de sista Gotländska stenmästarna. Under fyra år introducerade han 
mig i hantverket att bearbeta kalksten med handverktyg. 
De elfria verktygen, som är tysta, ger den betydelsefulla kontakten 
med materialet och grunden genom att lära sig att lyssna till stenen.”

Flickan i vattnet 
-    Mäster ”Henna” Henry Karlsson skänkte figuren till Slite Hotellpark 
under slutet av 1980-talet. Han högg den fritt efter egen form, som 
pensionär, i lilla smedjan intill Wennerdahls mack och fick hjälp att 
placera den av en kontakt för parken som han kände. Jag fanns intill 
som lärling och god vän på den tiden, berättar Hanna Wärff Radhe.

Foto Gunnar Fardelin. Text Mait Juhlin
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Öppetider : Måndag-Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00, Söndagar Stängt
(För öppettider kring helger sök gärna upp vår Facebook-sida)

Storgatan 102, Slite,  tel. 0498-220920 mail: slite@gahms.se  

VI HAR DET MESTA FÖR DE FLESTA & BILLIGA PRISER!VI HAR DET MESTA FÖR DE FLESTA & BILLIGA PRISER!

VÄLKOMMEN TILL VARUHUSET I SLITE!VÄLKOMMEN TILL VARUHUSET I SLITE!

• TRÄDGÅRD 
• KLÄDER 
• LEKSAKER 
• FÄRG 
• VERKTYG 
• BELYSNING 

• ELMATERIAL 
• LIVS 
• HOBBY & PYSSEL 
• HUSGERÅD 
• KEM 
• LANTBRUK - STÄNGSEL OCH FODER

• BILVÅRD & CYKELTILLBEHÖR
• FRITID 
• DJURFODER 
• HEMTEXTIL

I ÅR HAR VI ÄVEN EL- & GASOLGRILLAR
ALLTID LÅGT PRIS PÅ 

GRILLKOL & BRIKETTER!

Behöver du hjälp 
med din bokföring?

Vi sköter:
Löpande bokföring,  

Fakturering
Momsdeklarationer

Arbetsgivardeklarationer
Löner, Rot/Rut, Bokslut

Varmt välkommen att kontakta oss.
Tel: 0707-85 80 33, E-post: carola@slitekok.se

Följ oss på:

Boka gratis hembesök idag!
Tel: 076-941 09 07, E-post: info@slitekok.se

          www.slitekok.se, följ oss på:

Luckbyte  eller helt nytt kök till bra priser och  hög kvalitet.
Vi har även börjat med knivslip!

Boge Friggars 165, SLITE 
För öppettider, besök:

www.gotlandsstrumpfabrik.se 

Ta en tur till Boge och besök oss på 
strumpfabriken, öppet året runt!

ATT HYRA

Festlokal i Kajutan & stuga på 

Majgu för enstaka övernattning

Slitebatklubb.se

0707 85 80 33
info@slitekok.se

0707 85 80 33
info@slitekok.se

Äntligen bostäder i Ejdern
 

Nu i mitten av maj bör bygglovet vara klart för LSS-
boendet på tomten Ejdern. 

Här i Slite utgår flera av oss att tomtens ägare G17 Invest AB får en 
”snabbfil” inom Region Gotlands hantering. Bostäder är en akut 
bristvara och nu kommer det äntligen att byggas på Slites finaste tomt.
Tomten i korsningen Storgatan – Genvägen har stått byggklar sedan 
2008 och har tidigare varit planerad för bostadsrätter. Där stod fram 
till 1980-talet ett annex till hotell Slitebaden. Grindstolparna synliggör 
något av tomtens historia. Annexet var utrangerat och brandkåren 
brände ner det i en övning. Turerna kring tomten är värd en separat 
artikel, som ett exempel på hur svårt det är att finansiera byggnation 
på landsbygden.
Några kan bli besvikna över att det inte blir hyreslägenheter för alla. 
Nu blir det för personer med funktionshinder. Men det innebär ju att 
bostäder kommer att frigöras på andra platser. Och notera att det blir 
boende året runt!
G17 Invest bygger LSS-boende i Visby som enligt plan bör bli 
klart i slutet av året. Då skulle ju bostäderna i Slite kunna vara 
inflyttningsklara till sommaren 2023. Självklart med snabbfil! Adela 
LSS kommer att driva boendet såväl i Visby som i Slite.
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A-40.3-102

OTHEM EJDERN 6

NYBYGGNATION AV FLERBOSTADSHUS
GOTLANDS KOMMUN

166 BA

VN

Othem Ejdern 6, SLITE

BYGGLOVSHANDLING

FASAD MOT NORDVÄST & SYDOST
1:50 (A1)
1:100 (A3)

FÖRKLARINGAR   
FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR:

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5m

SKALA 1:50

N

Alla mått anges i mm.

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

1 : 50

FASAD MOT NORDVÄST

1 : 50

FASAD MOT SYDOST

Plåttak, kulör 
mörkgrå

Fasad trä
NCS S 7010-B30G

Fönsterkarm
NCS S 0300-N

Träställ
NCS S 8502-Y

Plåttak, kulör 
mörkgrå

Fasad trä
NCS S 7010-B30G

Fönsterkarm
NCS S 0300-N

Träställ
NCS S 8502-

Y

L-16.1-000 Landskapsritning
A-40.1-101 ENTRÉPLAN
A-40.1-102 TAKPLAN
A-40.2-101 Sektion 1 & 2
A-40.3-101 Fasad mot nordost och sydväst 

A-40.3-300 Perspektiv 

Fasad trä
NCS S 5020-Y10R

Tapetserare

I Hellvi, nordost om Slite huserar Karins Tapetseri 
i ett renoverat hönshus. 

Karin Jakobsson valde att skola om sig till tapetserare för ett par 
år sedan. Vid sin bostad har hon en moderna och ändamålsenlig 
verkstad med utsikt över nejderna. Hon kan, med säker hand, hantera 
stilmöbler såväl som cykelsadlar. I ateljén har hon ett rikt urval av 
tyger. Hennes företrädare kan nu känna sig lugn i sitt nya hem  i 
Klintehamn.

I Slite har Putte Eriksson verkat i många år. Många hem har 
renoverade möbler á la Putte. Tack vare honom blev plaststolarna på 
Slite Utveckling återbrukade med finess.  Men hans specialitet var 
möbler av Carl Malmsten.  I samband med pension och avslut av en 
välrenommerad närmare 60-årig karriär flyttade Putte med hustru 
Sonja för några år sedan till Klintehamn. 

Putte Tapetsarverkstad låg från början i gamla cigarraffären dvs 
i den lokalen som idag är en temporär vaccineringslokal mitt emot 
Sunes Glasmästeri. Sedan flyttade han till den lokal där ”Banken & 
Bonden” öppnar i sommar.

Hemtjänst och 
hushålls nära  tjänster 
med RUT-avdrag

0498-21 12 60 | info@primula.nu | www.primula.nu 

Välkommen med din förfrågan! Anette Andersson, VD och ägare

 
Arkitekt SAR/MSA
Göran Radhe

radhe.se
073 98 11 725

200505 Radhe.indd   1200505 Radhe.indd   1 2020-05-05   15:272020-05-05   15:27

Nu är det enkelt
att välja hållbart.
För oss på Handelsbanken känns det naturligt att tänka
långsiktigt och hållbart oavsett om det handlar om ekonomi, 
återvinning eller kloka val för vår gemensamma miljö. 

Hör av dig till oss på bankkontoret i Visby, så berättar vi mer 
om hållbar finansiering och ansvarsfulla investeringar inom 
sparande och pension. Vi erbjuder hållbara alternativ både för 
privatpersoner och företag. Välkommen!

Kung Magnus väg 6, Visby
0498-26 00 70
visby.oster@handelsbanken.se

Låna ut till företag 
i framkant – bra 

ränta!

Låna ut 5’, 10’ , 
100.000 eller mer. 

Företagare som behöver kapital är 
välkomna att kontakta 

gotland.lokalfinansiering.se
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Hotell – konferens – restaurang – bar – catering – musik och underhållning. 
Slite i vårt hjärta – i hjärtat av Slite. 

Precis intill Slite hamn hittar du anrika hotell Slitebaden med tillhörande restaurang. Här bor du mysigt och bekvämt i fräscha rum och blir serverad god 
mat, till största delen lagad på lokala råvaror. Vi erbjuder både frukost, lunch, fika och middag. I vår bar serverar vi bland annat vår populära ”källar-öl”, 

bryggd av Bryggeri Slite som

huserar i källaren precis under baren. Såklart har vi också ett brett sortiment av sprit från Boge Bränneri.

Vi har öppet året runt!
 

För bokning av hotell, gå in på vår sida: Slitebaden.com
 

För aktuell meny, evenemang och annan information, följ oss på sociala medier:

Facebook: Slitebaden. Slitebadens bar & bistro.
Instagram: Slitebadens_bar_och_bistro

Grattis Janne !
”Eldsjälen” i Slite som lite i det dolda gjort mycket och fortfarande 
i stor utsträckning bidrar med sin kraft som eldsjäl på orten. Jan-
Erik är involverad i Slite utveckling som i sin tur varit en av de stora 
krafterna bakom just utvecklingen i Slite med omnejd. Jan-Erik har 
också i allra högsta grad bidragit till det som idag är Slite golfklubb 
och arbetar fortsatt med Cementa Arena med mera.” skriver 92 
möjligheter. 92 möjligheter är en fysisk träff sedan 2016. 

Oskar Lindehejd på Swedbank Gotland hämtade idén från den 
nationella konferensen 250 möjligheter. Han överförde konferensen 
till en gotländsk variant och valde då namnet 92 på grund av antalet 
socknar. Syftet är att bidra till Gotlands utveckling genom att skapa en 
dynamik mellan akademi, näringsliv, Region Gotland, Länsstyrelsen 
och inte minst de gotländska eldsjälarna och entreprenörerna. 
   
Årets konferens blev genomförd 5 april med temat ”Ditt val för 
Gotland” med anledningen av att det är valår. Årets eldsjäl blev David 
Ruthström från Fårö. Tre var nominerade. Förutom Janne och David 
även Ninni Kolmodin  från Lau.

Klimatsmart med vass egg
Sebastian Ahnell är utbildad kock, vilket gör att han kan hantera 
knivar. Han har studerat knivar, dess material och former.  Att han har 
börjat med professionell slipning beror på att han tycker det är roligt 
och rent av meditativt.
-    Den sliputrustning jag har och genom min metod blir kniven 
rakbladsvass, men det beror på poleringen. Men slipningen är bara 
en del av processen. För att få den slutliga skärpan måste jag polera 
knivseggen noggrant, säger Sebastian och utvecklar i detalj vad som 
händer med stålet när han slipar och polerar.

Knivar är också mode. I det nyrenoverade köket ska ju också de ”rätta” 
knivarna sitta på magneten. Några märkestips ger inte Sebastian. 
Vanliga finknivar är Global och kockarnas favorit MAC.  Han trycker 
på att man ska våga använda sina knivar. Globals knivar är supervassa.

-    Det är de oskarpa knivarna du skär dig på, säger mästaren i knivslip.
I många hem finns antingen en brynstål i porslin eller diamant eller en 
våtslipsten. De är bra för att underhålla knivarna. Tänk lokalt. Här på 
Gotland har vi kompetens och kunskaper. Att skicka knivar med posten 
för slipning är inte klimatsmart. Sebastian samarbetar med Södertorg 
Järn Snicken och så har han kontor på Storg 95, Slite.  

Storgatan 95 Nya företag

Köp inga nya knivar. Slipa dem du har och använd 
dem.
 
Köksförsäljare och tidigare kocken Sebastian Ahnell är en 
knivsliparnörd som värnar om återbruk.

-    En vanlig kökskniv kan du använda en stor del av ditt liv om du 
slipar den en gång per år och underhåller den, säger Sebastian. Stål är 
inte en miljövänlig produkt att producera. Men genom att vårda och 
tänka lokalt blir du klimatsmart.

Janne Pott vid ceremonin på 92 möjligheter. Foto Björn Pettersson

Din Omtanke i Slite
På kontorshotellet i Slite sker det en uppfriskande 
utveckling av företagare som berikar varandra. 

Rosenterapeut Åsa Vingesköld blir en självklar samtalspartner för 
gruppen Din Omtanke i Slite. Men de andra företagen i huset finner 
andra samarbetsformer som ger glädje och nytta. Årets första nya 
hyresgäst består av två företagare som har fokus på människan, 
välbefinnande för kropp och själ.

Helen Hafdell har arbetat med alternativa behandlingar sedan 1987. 
Hennes utgångspunkt är att allt hänger ihop; det kroppsliga, själsliga 
och psykiska. Bland annat erbjuder hon hypnoser och genomför 
hårmineralsanalyser.

Lo Kihlberg, som i stort sett varit med från början som hyresgäst hos 
Slite Utveckling, erbjuder nu Ansiktszonterapi och Skrattyoga.

EnRival
I slutet av april flyttade Josephine Hagberg, 
EnRival in. 

Företaget, som finns på många platser i Sverige arbetar med 
att finna arbete åt arbetslösa och finna arbetare åt företagare. 
Arbetsförmedlingen är en av deras uppdragsgivare.

 
I bistron på Slite Golfklubb serverar vi god 
vällagad lunch, a là carte, mackor, korv med 

bröd och mer som hör golfen till.

Även om du inte spelar golf så är du såklart 

välkommen att njuta av vår mat, dryck och

härliga utsikt över den vackra banan.

 

Mer information om öppettider mm finns på 

hemsidan. Slitegk.se

För aktuell meny och annan information, 

följ oss på sociala medier:

Facebook: Slite Golfbistro
Instagram: slite_golfbistro
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Klacken tillbaka!

Spriten är återbördad. Det är inte lönt att leta efter några rester. Lagret på 75 
000 liter sprit hämtade Systembolaget 1981.
Fanjunkare Yngve Ohlsson var med och lyfte lådorna ut från östra donjonen. Sju man 
från Systembolaget kontrollerade transporten. Sju inspektörer kom från olika enheter 
inom bolaget. Militärerna från KA3 lyfte ombord spriten.

-    Här stod trälådorna med eau de vi, renat och whisky säger Yngve Ohlsson. Här 
fanns också en dörr med ett enkelt lås.  Ingen flaska gick till spillo. Yngve visar platsen 
för Sven Sandström, Kurt Siltberg och Mait Juhlin där Systembolaget hade sitt lager.

Varför lagret var just på Enholmen vet vi inte? Men undersökning pågår och i sommar 
kan guiden Sven Sandström förhoppningsvis berätta mer.

-    Vi som bar lådorna till båten, frågade vad de skulle göra med spriten?
-    Glögg, blev svaret. Kvaliteten, räknade de med, var så ojämn att flaskorna inte 
kunde säljas såsom de var, berättar Yngve.

Yngve Ohlsson slutade sin anställning på KA3 i Fårösund 1982. Idag är han aktiv inom 
bland annat Fårö Museum.

Turerna med guidning till Enholmen utgår från Slite hamn. 
Tisdagar 28 juni till 2 aug, se karlsvärds.se.

75 000 liter sprit på Enholmen

När Apotekskajen blev ombyggd 2008 försvann klacken. En klack 
behövs för att kunna lägga till med bilfärjor och RoRo-fartyg. Nu 
är det klart att det blir en ny klack.

I Region Gotland tjänsteskrivelse 27 sept 2021 står det: ”Tekniska 
nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen 
till investeringsbudget för byggnation av RoRo-ramp vid Apotekskajen 
i Slite med 15 miljoner kronor. Cementa står inför stora utmaningar 
då det kommer saknas täkttillstånd för brytning av kalksten inom 
kort. För att hantera detta på kort sikt ska bland annat kalksten initialt 
fraktas från Kappelshamn, Storungs, till Slite.

Cementa har framfört att med anledning av för liten egen 
hamnkapacitet vill de kunna nyttja Apotekskajen i Slite för att förse 
fabriken med kalksten inom en period på upp till 5 år. Regionens 
hamntillstånd medger maximalt 100 anlöp per år och efter anmälan 
till tillsynsmyndighet, MoH*), möjlighet att ta in kalksten vid 
Apotekskajen. Den logistik Cementa vill nyttja, kostnadseffektivt 
och med minst miljöpåverkan, innebär att kajen måste 
verksamhetsanpassas och förses med RoRo-ramp för att kunna lossa 
pråm med hjullastare. 

I Mark- och miljödomstolens miljödom från 2008 för Apotekskajen 
finns det tillstånd för att även bygga en RoRo-ramp...”

-    Ja visst är det roligt att vi kan fånga den 
möjlighet som nu uppstår när Cementa behöver en 
verksamhetsanpassning för att kunna ta in kalksten till fabriken, säger 
hamnchef Mats Eriksson.

Planen är att Cementa kommer nyttja Apotekskajen under några 
år sedan kommer den kunna nyttjas som ett viktigt bidrag i 
hamninfrastrukturen och utvecklingen av Slite.
Cementa såsom alla som nyttjar hamnen betalar för tjänsten. Om allt 
går enligt plan blir byggstarten i maj och RoRo-rampen är klar under 
okt-/november. 

Förhoppningsvis minimeras eller i bästa fall försvinner då alla 
transporter med lastbil mellan Storugns och Cementa.

*) MOH = Miljö- och Hälsoskydd. Red anm.

Foto från Slite hamn 2008 innan  Apotekskajen blev ombyggd. Fotograf Ted Lehrberg
Guidad fabriksvisning i Slite
– Vill du se hur vi tillverkar cement? Välkommen på kostnadsfri 
rund vandring i norra Europas största och mest miljöanpassade 
cementfabrik i sommar. Vi har guidade fabriksvisningar i Slite 
varje måndag och torsdag kl. 10:00 – 11:30 under veckorna 
26 – 33, ingen föranmälan behövs. 

Vi samlas utanför fabrikens huvudentré på Skolgatan 6 i Slite. 
Kom gärna i god tid för att säkra din plats, max antal är 45 
personer per guidad tur. Ta på dig ett par bekväma skor, det blir 
en del trappsteg att bemästra. På grund av kraven på säkerhets
utrustning kan vi bara ta emot barn från 5 år och uppåt. 

Cementa har tillverkat cement i över 150 år och månar om 
klimat, människor och naturvärden. Vi lägger stort fokus på  
att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara  
och ansvarsfulla i alla led. 

Har du frågor? Ring oss på 049828 10 00.  
Välkommen! Läs mer på cementa.se/slite. 

VÄLKOMMEN   
       PÅ VISNING!
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14 maj  
Strandstädning kl 10 med korvgrillning.
Slite Intresseförening bjuder in såväl 
medlemmar som alla andra att delta i 
borttagande av släke och att göra fint inför 
badsäsongen. Ett trevligt sätt att umgås. Din 
insats kan vara ringa, men kom!

20 maj  
Lyft blicken mot himlen. De vitkindade 
gässen flyger norr ut för att häcka.

26-29 maj 
Öppna ateljéer

29 maj 
Slite GK:s poängbogey tävling

6 juni  
Nationaldagen. Hotellparken i Slite 

15 juni  
Invigning kl 11 av Konstrunda, Lillugnsrev
 

19 juni 
Öppen Damdag, Slite GK

21 juni 
Slåtter kl 17. Boge Bygdegård

21-23 juni  
Tävlingsläger, Slite strand. Visby TK

23 juni 
Tävling Slite Golfbistro greensome

24 juni 
Midsommarfirande kl 14 Stången kläs. 
Ringdans till levande musik. Kaffe, lotterier 
m.m Boge Bygdegård.
Bungemuseet, reducerad entré - 40 kr

25 juni 
 Friluftsgudstjänst med kaffe 14.00, 
Vike Minnesgård Boge

27-30 juni 
Halvdagsläger, Slite strand. Visby TK

28  juni 
Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13. 
Guidade turer Pris: 300 kr inkl båt. Bokn 
via Romabokningen/Nortic, Destination 
Gotland eller enholmen@sliteutveckling.se

Jollekurser Slite Båtklubb, Lännahamnen
4-8 juli kl 9-15 Nybörjarkurs optimist
11-15 juli kl 9-15 Fortsättningskurs
18-22 juli kl 9-15 Avanti, kölbåt
Bokning: Nils Lyth 0722020129 
nils.lyth@hotmail.com   
Mer info på www.slitebatklubb.se

2 juli 
Teen Cup Gruppkval, Slite GK

3 juli 
Gotland Open - Slite GK

5  juli 
Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13. 
Guidade turer Pris: 300 kr inkl båt. Bokn 
via Romabokningen/Nortic, Destination 
Gotland eller enholmen@sliteutveckling.se

10 juli 
Våfflor och kaffe 14.00 – 16.00, Vike 
Minnesgård Boge

11-14 juli 
Intensivkurs Padel på den nyanlagda 
Padelbanan Slite strand, Visby TK

12 juli 
Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 
13. Guidade tur Pris: 300 kr inkl båt. Bokn 
via Romabokningen/Nortic, Destination 
Gotland eller enholmen@sliteutveckling.se

16 juli 
Sockenmarknad kl 10-16 Liten och trevlig 
marknad vid 1700-talsgården Vike i Boge. 
Försäljning av hantverk, prylar, lotterier och 
mycket annat. Servering.

17 juli 
Slite GK:s Klubbmästerskap, KM och KM 
Åldersklasser

19 juli 
Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13. 
Guidade turer Pris: 300 kr inkl båt. Bokn 
via Romabokningen/Nortic, Destination 
Gotland eller enholmen@sliteutveckling.se

19 – 24 juli
Läger födda 2003-07 och 2007-12.  
Sommarhockey  Cementa Arena arr: IK 
GRAIP

20 juli 
1800-talsdag tema bröllop på Bungemuseet, 
Fårösund

22-24 juli  
Cementa Open, Slite strand, Visby TK

23 juli 
Slåtter i Vikes änge 10.00 – 13.00, Vike 
Minnesgård Boge

23 juli 
Hide Blues

26 juli 
Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13. 
Guidade turer Pris: 300 kr inkl båt. Bokn 
via Romabokningen/Nortic, Destination 
Gotland eller enholmen@sliteutveckling.se

27 juli 
Slite GK:s Medlemsdag

 
1700-talsdag på Bungemuseet, Fårösund

Cementa 
Visning av industrin 27/6 – 18/8 

mån- o torsdagar kl. 10-11:30. 
Samling huvudentrén

Sjöfartsmuseet i Slite 
Måndagar kl 18-20 året runt.

Vike Minnesgård Boge
Guidning i byggnaderna 30/6- 14/8  

torsd – sönd  13 – 16.Avgift.
Tisdagar  juli och augusti 18 – 20  

Kulturmiljöarbete med kaffe, smörgås 
och historier.

25-28/7 
Tennisskola, Slite strand. Visby TK
 
28 juli  
Slite Expo kl 17-20. Gamla och andra udda 
bilar i och omkring Hotellparken 
.

31 juli  
Våfflor och kaffe  kl 14.– 16. Vike 
Minnesgård Boge

2 aug 
Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13. 
Guidade turer Pris: 300 kr inkl båt. Bokn 
via Romabokningen/Nortic, Destination 
Gotland eller enholmen@sliteutveckling.se

6 aug 
Lions Loppmarknad Skolg 3, Slite

7 aug 
Rositas Cup damtävling i tennis, Slite strand. 
Visby TK eller info@sliteutveckling.se

15-25 aug 
Curling, svenska landslagen tränar Cementa 
Arena. Kolla tider för tävling och uppvisning.

20 aug 
Myresjöhus Scramble, Slite GK

27-28  aug
Slite marknad. 
Arr: Hangvar SK  

6 sept 
Boge Bygdegård. Det gamla kortspelet Bräus 
spelas varje tisdag 18.30-21 under vår och 
höst. Alla, även nybörjare är välkomna!
Egen fika medtages.

9 sept 
 Toyota scramble, Slite GK

14 sept 
 Öppen Veterandag, Slite GK

16-18 sept 
TV-pucken Cementa Arena Slite ishall. IK 
GRAIP

17 sept  
Klubbmatch mot Gotska GK på Slite GK

24 sept  
kl 10 Strandstädning stranden Slite.

13 dec 
Lucia

Gör som familjen Genitz, 
träna till Vasaloppet i Slite!

Ingun Wistedt, Slite Öppna Ateljéer

Per Hammarström Art & Form, Hejnum

29

Native 
Slite Golfklubb

Välkommen till vår klubb med den vackra skogsbanan
och till att uppleva när golf är som bäst. Våra gäster  
ger oss höga betyg för banans kvalitet och atmosfären 
på banan och kring klubbhuset. Vattenhinder i form av 
dammar och en slingrande å följer dig runt banan. Våra 
greener är stora, ondulerade och oftast väldigt snabba. 
Ett gott råd är att vässa puttning och närspel inför dina 
rundor här. Omväxlande, utmanande och inte dyrt.
Välkommen!

Omtyckt 
och omväxlande 
golf på Slite GK

HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN SLITE GOLFKLUBB

Vad tycker våra spelare?
Den medlemsundersökning som Svenska Golfförbundet 
låtit göra visar på att våra medlemmar är mycket nöjda 
med klubben. Av Sveriges 360 golfklubbar som deltog 
i den senaste undersökningen tillhör vi de 43 klubbar 
som fått högsta betyg av sina medlemmar. På ön är vi 
rankade som tvåa av öns fem banor.
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HP Consulting
0705 74 20 74 

8. Systembolaget
Tullhagsplan
0498222200 

Bogevikens Begravningsbyrå
info@bogevikensbegravningsbyra.se
0498 22 39 32, 073-8526060 

Slite Pistolskytteklubb
slitepistolskytteklubb@gmail.com 

48. Hägvide ved- & däckservice
Storg 92, 
hagvide-boge.se 
072 9420253 

Arkitekt Göran Radhe
radhe.se
073 981 17 25 

56. Island Shipping Gotland
Skeppsmäklare inom handelssjöfart
070 44 59 159 
www.gotland-shipping.com 

29. Motorhuset Slite/
Mekonomen
”Ditt motorcenter på Norr”
Stationsgatan 24
 0498 – 65 85 85

11. Handelsbanken Slite
0498 26 00 40
www.handelsbanken.se/slite 

6.Besikta
Stationsg 1  
010 809 65 79
www.besikta.se  

EMAB El & Maskinteknik
enholmen.com

49. Primula Hemtjänst & Städ 
Slite och Visby  
070 497 51 28  
www.primula.nu

54. Slite Redovisning
Storgatan 95
070 785 80 33
carola@slitekok.se

Service & Tjänster

86. LOTASS service & produktion 
Städ, Ansiktszonterapi 
Storg 95 el i Rute
070 266 83 92 
lotass.se fb/lotassgotlandcraft

Swedbank
www.swedbank.se

Siral System Co
Vindkraft sedan 1990
0498 22 06 40
siral.se

40. Slite utveckling AB
Kontorshotell och möteslokaler
Storgatan 95
070 342 32 13                  
www.sliteutveckling.se

34. Cementa Slitefabriken
Fabriksvisning under juli månad
Skolgatan 6
0498 28 10 00
www.cementa.se

39. Slite Växthus/
Slite Kretsloppsodling
0498 22 08 50
Gurkorna säljs i livsmedelsbutiker

Verksamheter

Medlemmar i Slite 
Intresseförening

Företag, föreningar och organisationer som genom sitt medlemskap 
arbetar för att göra Slite med omnejd till en bra bygd att verka, bo i och besöka.
Dessutom är närmare 300 enskilda personer medlemmar. 
 

80. Jord i Slite
Solklintsv/Othem

13. ICA Nära Slite
Uttagsautomat, Svenska Spel ATG
Storgatan 98
0498 29 17 08
www.ica.se

12. Röda Korset 
secondhand & café 
Tullhagsplan 9
0498 28 83 21
kupan.slite@rkgotland.se

47. Skulpturfabriken
Gårdsbutik med galleri och café
Pilgårds Boge
070 822 99 09
www.skulpturfabriken.se  

2.   Elon Slite El
Vitvaror belysn o elinstallationer
0498 22 08 54
www.elon.se  www.sliteel.se        

Graute Gård 
Allt från lammet, kafé
Hejnum Graute 310, 
070 471 29 99
www.grautegard.se      

Butiker
10. Apoteket Kronan AB
Tullhagsplan 2a
0498 22 02 40
www.kronansapotek.se

Gotlands Strumpfabrik
Strump- o klädtillverkning 
Boge Friggars 165
073 644 07 37
www.gotlandsstrumpfabrik.se

Vi har öppet alla dagar året runt!

Slite

Färskt bröd bakat i 
butik alla dagar!

Salladsbar alla dagar!

9. Coop Konsum Slite
Schenker, DHL, Postnord, Bankomat
Tullhagsplan 5
010 747 30 70
www.coop.se

25. Gahms
”Handelshuset i Slite hamn har utökat”
Storgatan 102
0498 22 09 20
www.gahms.se

1. Snicken
Byggvaror Sju Strömmar 
0498 202291
www. jab.se

17. Slite Vandrarhem
Vikhagsv 2 
070-4164490  
www.slitevandrarhem.se

16. Slangtorget
Storg 92 Året Runt kl 11-19
0498 22 22 41
 

69. Solklintens Mat & Catering, 
Cementa Arena,

 

Mac Pizza
Torget Året runt kl 12-20
0498 22 04 95

Vitvikens Café & Camping 
Gothem/Åminne 
0730373764
www.vitviken.se

22. Fiskbaren
Slite hamn 
Prel dagtid juli 
www.slitestrand.se 

7. Hotell Slitebaden 
 Bar & Bistro
0704164490
Slitebaden.com  

7. Slite Strandby & Strandbar
Strandvägen 4
0498 65 26 30, 0706 05 56 93
www.slitestrand.se

Bo & Äta

28. Slite Bibliotek
Torget 5
0498 20 45 70
Bibliotek.gotland.se/slite

32. Hälsofrämjande Enheten
Seniorernas Mötesplats 
Apoteksg 3 
gotland.se/mötesplatser

30. Slite vårdcentral
Storgatan 79
0498 20 45 81
www.gotland.se/3719

31. Folktandvården Slite
Skolgatan 2
0498 20 45 38
www.folktandvarden.se

35. Solklintsskolan Region 
Gotland
Östervallag 12-24 
0498204470 

Samhällsservice

5. Ahlström Snickeri
070 565 77 67              
Ahlströms städservice 
070-49 76 084

59. OSAB
Entreprenad & Processindustri
Lärbrovägen 20
0498 64 25 50
www.osabgotland.se

43. Kök o Design Anders 
Olsson
070-785 80 12 
www.kokochdesign.net

55. ReSource Sverige AB
Miljötjänster o rådgivning
Smarta lösningar med drönare.
076 798 46 29, resource.is

L-H Larsson & Co
0498 65 22 80
www.larssonmaleri.se

18. Slite Stenhuggeri
Kronbrunnsg 6.  
Må-torsd 7-16, fre 7-13 
0498220349 
slitesten.se

Östervalls Gräv
0738127050

Smedbergs gård
Ekeby Smide
 smedbergsgard.se

 Gisab - Annons 2015

Gustav Max Lindholm Design

PHONE. +46704096417

EMAIL. gustavmaxlindholm@gmail.com

SKYPE. gustavmaxlindholm

WWW.  gustavmaxlindholm.se

Annons 223x80,5mm

Kontrollera korrektur
Vi rekommenderar att kontroller annonsen grundligt och tänka på följande saker.

- Kontrollera så uppgifter stämmer såsom telefon nr, mailadresser, öppettider, etc.

- Kontrollera stavning, det är aldrig roligt med stavfel.

- Kontrollera att annons formatet stämmer mot det ni har beställt.

När dessa är saker är kontrollerade maila gärna tillbaka svar på annica@sliteutveckling.se om annonsen är ok eller om ändringar önskas.

Suger allt, överallt!
www.gotlands-industriservice.nu

Solklintsvägen 99, Slite 0498-22 21 62
www.gisabgotland.com

Suger allt, överallt!
www.gotlands-industriservice.nu

Solklintsvägen 99, Slite 0498-22 21 62
www.gisabgotland.com

41. GISAB
”Suger allt, överallt!”
Solklintsvägen 99
070 567 80 27

RENT & ENKELT!

Våra egna snickare och plattsättare 
gör jobbet till fasta priser!

Med Cinderella förbränningstoalett 
blir det ca en ka�ekopp aska per

person och månad att ta hand om.

Slite Vatten

Värme
&

Sjuströmmar Tel: 0498-22 07 00
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Slite Vatten

Värme
&

Sjuströmmar Tel: 0498-22 07 00
Vard. 9.00-18.00 Lör. 10.00-13.00 
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RENT & ENKELT!

Våra egna snickare och plattsättare 
gör jobbet till fasta priser!

Med Cinderella förbränningstoalett 
blir det ca en kaffekopp aska per

person och månad att ta hand om.

Slite Vatten

Värme
&

3.Slite Vatten & Värme/
Jerkebys
VVS service & butik, Boge Mojner
0498 22 07 00
bad-varme.se/butiker/slite/

L-Golv
070657797

42. Lutze Conveying
Band för transport 0498272202

Takstens Åkeri
0708280021

53. Slite Kök & Snickerier
Köksförsäljning och montering
076 941 09 07
www.slitekok.se

GolvKula AB
Mattor, klinkers, slipning
0705  66 66 75    
karlstrom.l@telia.com

Mark & Bygg
4. KylFab
Slite Kyl- o Fastighetsservice 
0498222430
www.kylfab.se

FOTBOLL

90. Slite Curling Klubb
Cementa Arena Ishallen
Solklintsvägen 19
070 797 43 11
frackas2@gmail.com

45. Slite Golfklubb/
Klints Krog
Othems Klint 430  
0498 22 61 70  
www.slitegk.se

20. Slite Båtklubb & Seglarskola
Lännahamnen / Kajutan Slite hamn 
070 560 11 90 
www.slitebatklubb.se

SLITE CURLING
”BORSTAR MERA”

38. Cementa Arena Slite 
Is , fotboll, utegym m.m.
0498 660 910 
www.cementaarena.se

7. Gotland Sports Academy
Slite Strand Resort Strandv 80
0498 62 26 30                
www.gotlandsportsacademy.se 

Visby tennisklubb
Strandvägen/Badhusgatan 
www.visbytk.com

Sport & Fritid

37. IK Graip
För alla åldrar
Badminton, gym, hockey, konståkning osv
Solklintsvägen 19
kansliet@graip.se, www.graip.se

44. Norra Gotlands 
Brukshundklubb 
Kurser på Solklintsvägen. 
styrelsen@ngbk.org,  070-521 47 84
www.ngbk.org
 

46. Norra Gotlands 
MHF-Ungdom 
Enduro, motocross, lånecrossar  
norra.gotland@mhf-ungdom.se 
0709378213   www.mhfothem.se

50. Boge Bygdegård 
Uthyrning för fest, boende m.m.
Boge Klinte 509
073-7029698
bygdegardarna.se/bogebygdegard

Nordret, Riksteatern
Scen och film  
0733439113
nordret@riksteatern.se

12. Slite-Boge Röda Korset
Thulin.susanne@gmail.com

84. Sällskapet Länkarna
0498220292

Brf Slite Strandby

Hyresgästförening 
www.hyresgastforeningen.se

24. Leif Persson HD Museum  
Östervallag. Öppet efter ö k 
eller se fb.

19. Slite Sjöfartsmuseum
Månd 18-21 el bokning 
Kronbrunnsgatan Slite hamn  
070 582 24 22  
www.slite-sjoefartsmuseum.se

ÅRETS HÖJDPUNKT 2016! 
Slite Lions loppmarknad 
6 Augusti klockan 10,00 

på Myrstens gård.

Något att skänka? 
Lämnas tisdagar under 

Juli kl.18-20

Kontakt: 070-559 6393,
 0498-220870.

Slite Lions Club 
Loppmarknad 1 aug. Skolg 3
070 669 17 30
www.lions.se

21. Hembygdsföreningen
Museet Badhusgatan 4 
0498 22 01 92
www.hembygd.se/othem-boge/

73. Othem Bygdegård 
Uthyrning för fest, möten, m.m.
Othem Kviende 222
076 211 31 67
bygdegardarna.se/othem

36. Norra Gotlands pastorat 
Slite kyrka, försam-hem. Betel
Kyrkvägen 2, Lärbro
0498 22 27 00
svenskakyrkan.se/norragotland           

PRO Slite
070 311 20 79

Slite Rotaryklubb
rotary.se/slite 

SPF Majgu
070 280 91 55
majgu@spfgotland.se

27. Slite Biografförening
Bio året runt. Torget
www.slitebio.se

Påskfestival Gotland
www.paskfestivalgotland.se

Hangvar SK
Slite marknad
qvie.handel.hantverk@hotmail.com

Brf Drömstugan Slite
 

Dyslexiförbundet Gotland
0733357791 

Slite Intresseförening 
Bli medlem! 
info@slite.nu  fb slitecentrum       
www.slite.nu

23. Karlsvärds, Enholmen
Båt m guide tis i juli.
0703 42 32 13 
www.karlsvärds.se 

Slite Marknad
www.slitemarknad.se

33. Slite Industrimuseum
Skolgatan 23
0498-28 10 00
Tisdagar kl 18-20

Föreningar & Museum

J Hultmans Entreprenad 
0498 - 22 08 08 
www.hultmansentreprenad.se

Du behöver inte vara bofast i socknarna för att bli medlem. 
Välkommen till Slite, www. slite.nu
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Gotlamm/Sorby Gårdsbutik
Mån-fre 11-18,  lör 11-16 , Sön stängt

gotlamm.se    0706-197080

Vägume Kvarn
Alltid öppet 

070-522 51 36
 faceb Vägume-Kvarn

Överstekvarn & Chiliodling
Öppet kl 8-20

0707-695 795 info@overstekvarn.se

Graute Gård Café o gårdsbutik
Hejnum graute 310

grautegard.se 070-471 29 99

Stora Tollby Trädgård
Öppet varje dag 7-19.

storatollbygard.se

Enholmen, Karlsvärds
Guide turer tisdagar juli

Karlsvärds.se 

Bungemuseet
14/5-26/6, 1-11/9 tors-söndag

27/6-28/8 dagl
Bungemuseet.se

Strumpfabriken
Mars-april kl 11-16

gotlandsstrumpfabrik.se
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Norra Gotland 
Gotlandspress – tack för ert stöd!
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Statio
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Strandvägen

negävdnart S
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Badhusgatan

Solk lintsgatan

Bogevik

Östersjön

Enholmen

Gotlandsbönan,
bänk

Lillugnsrev
värn, grillplats, hundbad

Jä
rn

vä
gs

ba
nk

Boge 
Mojner 
värn

Aner 
Kvarn

Minnesplats,

Slite 
kyrka

Stridsvagns-
hinder

Stridsvagns-
hinder

G
ot

la
nd

sl
ed

en

WC, Skateramp, 
studsmatta, 
”Sjömannen” 
av B Nyström, 
restauranger

Strandbadrullstolar 
för personer med 
funktionsvariabler. 
Ramp i havet.

Grillplats

Badplats

Tennisbana

Campingplats

Informationsskylt

Medlemmar se s.28-29

Rastplats

Hamn

Gästhamn

Bensinmack

Utegym

Ställplats husbil

Minigolf

Pool

Stugby

Vandrarhem

Camping husbil/husvagn

Parkering

Raukar

Utkiksplats

Kyrka

Torget

Hängbron

Othem

75 träd, boulebana, 
scen mm

Hotellparken

Karlsvärds
fästning

Sju Strömmar

Betongväg 
100 år 2025

Storgatan

Ishall, elljusspår 2 km, 
pumptrack

Cykelväg 
till golfbanan

300 m

Laxare änge
Sojde

Sojde

Bygdegård 500 m
Boge Bryggeri 1 km
Strumpfabrik 
Vike Minnesgård 

3 km
4 km

”Upp & below”

Solklintsskolan 
gymnastiksal 
med gym

Konstgräsplan

1

2

47

50 51 66 84

7

7

14

13

16

29
8

6

5

9
10 11

12
49 21

26
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2019
2325

4830

3433
37

39

4684

41

73

42

17

84

40

20

N

S

ÖV

53 54 55 56 62 82

44

43 80

59

2 km

Slite 
Golfklubb45

38 69
90

24

35
36

31 32

22

18
19

27 28

4
3

2 km

Storhagen
naturreservat

15

68

100 m

Slite

Rute Folkets Hus Café
Hembakat,  mackor, glass m.m.

Öppet hela året,  se app öppet 
gotland eller facebook

Produktion: Outhousebyrån



På is, utomhus och i Solklintshallen:
Badminton, Bordtennis, Fotboll, Gympa, Gym inne och ute, Innebandy

Ishockey, Konståkning, MontainBike 

Gotland Bike Park 220 km led,pumptrack och flowbana Se appen trailforks  

Ö S T E R S J Ö N

BOG E V I K

7

SWE

SWE

MHF MOTORBANA

ENDURO, CROSS, TRAIL

8

2

RASTPLATS

ENHOLMEN

FÄSTNING

SLITE STRANDBY

MINIGOLF

POOL

GOTLAND BIKE PARK

PUMP TRACK

FLOWBANA

CEMENTA ARENA
ISHALL

TENNIS

KAJUTAN

BÅTKLUBB

SKJUTBANA

BASTU

UTEGYM

KONSTGRÄS

SLITETEATERN

CEMENTAHALLEN

ELLJUSSPÅR
BRUKSHUNDKLUBB

IDROTTSHALL

VINDSURFING
KAJAK

S.U.P

SLITEBADEN

36 VISBY

SKATEPARK

STREETBASKET KONFERENS

SLITE UTVECKLING

3,5 KM

CYKELVÄG

GÄDDFABRIK
VÅTMARKSOMRÅDE

HOTELLPARKEN
BOULE

CROSS FIT BOX

BEACHVOLLEY

GOLFBANA
18 HÅL

FÅRÖSUND 29

5

PA
DEL

Från 6 juni is i hallen för ishockey, konståkning och curling.
Konstgräsplan, nyrenoverad och miljöanpassad. Fotboll året runt!

Årets nyhet – Padel, när vädret tillåter.
 Vi skräddarsyr träningslägret med både boende och mat.
 

Kontakta oss på
www.cementaarena.se

Mer info finns på vår hemsida 
www.graip.se

Gemenskap
Gemenskap & glädje genomsyrar klubben

och verksamheten.

Respekt
Respekt och öppenhet inför varandra, 

funktionärer och motspelare.

Ansvar
I vår förening tar alla ett gemensamt ansvar för 

verksamheten.

Inkluderande
Alla får vara med i IK Graips verksamhet.

Prestigelöst
Vi sätter laget före jaget.                                           


