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Vi fråntar oss ansvaret för feltryck

Ett stort tack till alla som gjort det möjligt att 
producera Slite tidningen nr 8

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 ungdomsverk-
samhet i socknarna Othem och Boge.
Medlemskap i Slite intresseförening privat-
personer 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 del av tidningen Slite med omnejd nr 8
Årets tema är Hållbart. I ett hållbart samhälle är vi alla glada och lyckliga. 
Fåglarna kvittrar i samklang med oss alla hälsosamma… Vi gör så gott vi kan 
här på Gotland och alla i Slite med omnejd bidrar till att göra det ännu bättre 

för våra gäster och för oss som bor och arbetar här.  
Ta del av den entusiasm och det engagemang som alla bjuder på.  

Här har vi bara kunnat plocka fram några få exempel.  

Hur kommer det att se ut på Gotland år 2025? Kommer kulturarvet 
Visby och vår ö att klara trycket från alla besökare? Kommer det  
gotländska landskapet och kusten klara slitaget av alla turister i bilar, 
husbilar etc.? Hur skall vi hantera vattenfrågan?  Kan vi införa på  
Gotland en turistskatt som man har på de flesta håll i Europa, och även 
i andra delar av världen? 
 Jag var nyss i Holland och betalade gärna den 50-lapp som lades på 
hotellnotan. 600 tusen turister x 50 kr = 30 miljoner. Ett bra bidrag 
till information, guider, soptunnor, renhållning etc. Ett bra sätt för 
besökare att bidra till att upprätthålla statusen på vårt turistmål. En 
snygg fasad kostar, det vet väl alla.

Som många andra beundrar jag Greta Thunberg som med sitt stora 
mod lyckas få världens makthavare att lyssna. Gretas engagemang har 
fått unga som gamla att mobilisera sig under mottot att det är NU det 
gäller att anta hållbarhetsmålen om vi skall kunna rädda den planet vi 
bor på. 

- Stina Lindholm  
                                                                       Chefredaktör

Man kan säga att en hållbar utveckling syftar till att säkra god miljö 
och hälsa, ekonomisk tillväxt, välfärd och social rättvisa för nu levande 
och kommande generationer. Hållbar utveckling handlar således om 
att värna och bruka våra resurser på ett aktsamt sätt, men också om att 
effektivisera dem. 
 Att långsiktigt förvalta och investera i de mänskliga, sociala samt 
fysiska resurserna. En hållbar utveckling bygger således på människors 
samförstånd, klokhet, kunskap och kreativitet.

Gotland har varit Ekokommun så länge jag har bott här, ca 30 år, 
således borde de hållbara utvecklingsmålen gått framåt.  Men tittar 
man på miljöbarometern (Sveriges ekokommuner) så har Gotland gått 
tillbaka i 7 av 16 mål som t.ex. mängden hushållsavfall och resor med 
kollektivtrafik. Tre mål är oförändrade, och 6 har gått framåt. Tiden för 
mätning varierar allt mellan 6-30 år. 
 Regionen skriver på sin hemsida att Gotlands regionala utveckling-
sprogram Vision 2025 som antogs 2008 har fem övergripande mål. Ett 
av dessa är att Gotland ska bli en världsledande ö-region i miljö- och 
klimatfrågor. Bara 6 år kvar – dags att kavla upp ärmarna! 

Ett högaktuellt ämne!

SLITE
EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD

Begreppet hållbar utveckling är ett ytterst 
komplext begrepp och omfattar normalt tre dimen-
sioner - miljö, ekonomi och sociala förhållanden, 
vilka är ömsesidigt beroende av varandra.

Välkomna till Handelsbanken 
Norra Gotland!

Slite, Tullhagsplan 1, 624 48 Slite. Tel 0498 - 26 00 40 
Fårösund, Kronhagsv 31 A, 62462 Fårösund. Tel 0498 - 26 00 40 

Ledare .................................................................................. 3
Ett högaktuellt ämnet
 
En viktig bisyssla................................................................4-7
Pumptrack, flowbana och Specialverkstad

Hållbart eller hållbarhet, ............................................................9
Kåseri av Tora Lindström

Vatten inte självklarhet.........................................................10-11
Slite tidningen frågar Regionen

Två som vill göra skillnad..........................................................12
Jenny & Ethel

Med rent mjöl i påsen...................................................................13
Aner kvarrn i Boge

Fiskarna går “bananas”.........................................................18-19
Bananer kommer att frodas i Slite

På naturspaning...........................................................................16
Solklintskolan på spaning

Storgatan full av energi..............................................................18
Nya hyresgäster

De lever som de lär.......................................................................19
Bo och Karin Hammar lever energisnålt

På gång i Slite..........................................................................20-21 
Lite nyheter om vad som händer på orten

Fynd i Strandridaregården........................................................23
Lite nyheter om vad som händer på orten

Gödning från havet................................................................24-25
Släke en naturlig resurs

Skapa din egen jordfabrik.....................................................26-27
De maskar inte på jobbet

Medlemsföretag och -föreningar i Slite...................................28

Aktiviteter....................................................................................31
Vet du inte vad du ska hitta på? Kolla in evenemangskalendern. 

Välkommen till Coop Slite!
Som medlem i Coop Gotland äger du en del i den 

mest hållbara matkedjan i Sverige. Ägarombuden 
Susanne Thulin och Jeanette Broström är din länk 
mellan dig och din butik. Så klart kan du framföra 

dina synpunkter direkt till  oss i butiken. 

Vi är ombud för Posten, Schenker samt Dhl.
Välkommen till oss, önskar Mattias & personalen. 

#coopärcoolt
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Erik drömde redan som femåring om att bli biodlare då han fick följa 
med sin farfar till hans småländska bigård. Farfar gick ner i källaren och 
dök upp igen som en “mångubbe” med bidräkt och rök. Det var otroligt 
spännande för en femårig grabb, men det var först fyrtio år senare, efter 
flytten från Stockholm till Fårösund, som drömmen förverkligades 
på Gotland. Lisa Bratt, Eriks fru, berättar att de nappade på projektet 
”provgute”- att prova på livet på Gotland, och efter 10 månader på ön så 
kändes det otänkbart att flytta tillbaka till Stockholm.

 - Vi började smått med två egna bisamhällen i trädgården, berättar 
Erik. Vår första bisvärm kom till oss på ett lustigt sätt, fyller Lisa in. Plöt-
sligt satt en bisvärm i ett träd utanför vår tomt i Fårösund, Erik fångade 
den och erbjöd bina en kupa på gården. Där vandrade de sedan in och på 
så sätt fick vi vårt första bisamhälle. Nu har vi över 100 bikupor spridda 
över hela norra Gotland. 

Varje kupa har sin egen smak
Happy Hive samarbetar med gotländska företag som tycker biodling 
är viktigt och som vill erbjuda sina egna kunder en unik produkt – 
lokalproducerad honung direkt från egna bikupor. Varje kupa har sin 
egen personlighet och omgivning. Smaken på honungen kan bli helt 
olika även om bikuporna står förhållandevis nära varandra. Happy Hive 
har kupor bland annat i Boge, Rute, Fårösund och på Fårö. 
I Bunge har Erik byggt en visningsbigård tillsammans med Bungemu-
seet. Här finns visningskupor där man kan kika in hos bina bakom plexi-
glas och det brukar också anordnas bigårdsvisningar med föreläsningar 
och honungsprovning.

I Sverige finns cirka 300 arter bin, de allra flesta är solitärbin och lever 
i marken eller jorden. Apis mellifera heter vårt vanligaste honungsbi. 

En viktig 
bisyssla
Happy Hive är småskaliga biodlare på norra Gotland och 

företaget grundades 2013 av Erik Johansson. 

Fortsättning på nästa sida...

Honungsbin är speciella och lever i stora samhällen och övervintrar i 
sina kupor, därför är honungsbina omhuldade som pollinatörer. En 
vanlig uppfattning är att bin är farliga och man blandar ofta ihop dem 
med getingar. Bin är faktiskt veganer medan getingar är allätare. En 
del bin kan stickas, men oftast sticks de bara om de blir väldigt störda. 
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...Då försöker de försvara sig med sin vassa gadd. Är du snäll och inte 
skrämmer biet så behöver du inte vara orolig för att få ett stick.  
Tre varv runt jorden

 - Det är roligt att intresset för biodling är så stort, säger Erik. Det be-
hövs fler biodlare både i Sverige och världen. Det ligger mycket arbete 
bakom biodling men för Erik betyder däremot biodlingen harmoni 
och glädje. Att bli biodlare var som att hitta hem! Det är en ynnest 
att få arbeta med dessa små flitiga fascinerande varelser och bina lär 
få flyga motsvarande tre varv runt jordklotet för att få ihop en burk 
honung, berättar han. 

Det viktigaste för Erik som biodlare är inte lönsamheten utan att det 
är ett roligt, spännande och ett viktigt arbete. Erik läser just nu också 
till bitillsyningsman, vilket innebär mer arbete med bin, bisjukdomar 
och inventeringar. 

Biets varande är livsviktigt för vår existens, finns inte bin så kommer 
livet så småningom att försvinna från jorden. Binas pollination är vik-
tig för vår matodling, men hotas av lantbrukets kemikalier och olika 
miljögifter. Bina flyger till blommorna för att hämta nektar och pollen 
för att mata sina larver och för att göra ett förråd av mat till vintern. 
Medan de är i blomman sprider de pollen från en blomma till en annan 
av samma sort. På det viset hjälper bina blommorna att bilda nya fruk-
ter och frön. Detta kallas pollinering och är en ekosystemstjänst. 

 För att bipollinationen inte ska lida eller upphöra behöver mer 
satsningar göras, och dessa behöver inte vara stora. Du kan själv bidra 
genom att exempelvis köpa lokalproducerad honung. Mycket import-
erad honung är utspädd med socker och sirap, och då finns inte heller 
de fina vitaminerna kvar i honungen. Att bygga ett eget insektshotell 
för trädgården är också bra.

Stina Lindholm
Redaktör

Morsdag 26/5 - förboka ditt bord | Midsommardagen Afterbeach 12-18
 V 28-31 - Livemusik varje onsdag & lördag
Restaurang 0498 - 341 44 | Reception 0498 - 340 11

www.aminnefritid.se | info@aminnefritid.se |     @aminnefritidhavsbad |     @aminnefritidhavsbad

Camping - Stugor - Restaurang - Barnvänlig sandstrand & pool

Social Media
L O G O S  P A C K

Social Media
L O G O S  P A C K

Välkomna till  
Röda Korsets  
secondhand & café i Slite!  
Vi finns på Tullhagsplan 9B.  
Öppet mån-fre 9-17, lör 10-13 
 
Vi har även butiker i  
Fårösund, Hemse,  
Klintehamn & två i Visby 

Ett kamoflerat gäng på bikurs med Erik

Eriks farfar Gustaf även han biodlare

Lite bi-fakta
Ett bi kan flyga 2-3 kilometer från 

sin bikupa för att hämta mat, och hitta 
hem igen.

Bidrottningen kan lägga 2 000 ägg om dagen 
under sommaren.Alla bina i bikupan har samma 

mamma, men kan ha olika pappor.Om ett arbetsbi 
får riktigt mycket mat när den är en liten larv blir den 

en drottning.

Drönaren lever bara fram till dess att han parar sig 
med drottningen. Och har han inte hittat en drot-
tning att para sig med kastar arbetsbina ur honom 

ur kupan på hösten, så på vintern finns det bara 
tjejer i kupan.

Arbetsbina dansar för att berätta var man 
hittar nektar och pollen. För att få ihop 

nektar till ett kilo honung måste 
bina besöka 6 till 8 miljoner 

blommor.
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På Gisslause lammgård finns gårdsbutik
 och sommarcafé. Vi har eget lammkött,

lammskinn,hantverk, ull och garn.

För info se www.gisslause.se

www.storatollbygard.se

Nyplings Gårdsbutik 
Grönsaker och rotfrukter 

Lokrume Nyplings 337
Andreas 073-393 99 33

Stolt leverantör av grönt
till Fruktstereo på Furillen

www.furillen.com"  
I gårdsbutiken 

hittar du  
Havtorn i 

olika former 
och annat som 

förgyller din dag

öppettider: se i
appen Öppet Gotland 

www.vallegard.se

Sparris KRAV
från Vägume Kvarn, Lärbro

Ekologisk vit & grön sparris 
Vi har även ekologiska 
jordgubbar, potatis, 
hösthallon m.m. vid säsong 
och gårdens egna lammskinn 
till försäljning. Vi har även                  
virke, paneler & lister till salu.

Välkomna önskar 
Elin & Peter 070-5225136

Vägvisning: Skyltning från vägen mellan Slite och Lärbro (147). 
Ta av mot Hellvi 8 km och följ "Sparris 2 km" .

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

Öppet  11-18 alla dagar
9 juli-12 augusti.

Övriga tider se hemsida.

www.graute.se
eller ring 070-471 29 99

Graute Gård
GOTLAND

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

Öppet  11-18 alla dagar
9 juli-12 augusti.

Övriga tider se hemsida.

www.graute.se
eller ring 070-471 29 99

Graute Gård
GOTLAND

Öppet alla dagar 26 juni – 12 augusti 11 – 17

13 april – 23 december: torsdag – fredag 11 – 17, lördag 11 – 15

Stängt midsommarafton

Övriga tider, ring: 070-4712999

grautegard.se • info@grautegard.se • #grautegard

Lammskinn, lammkött, hantverk 
samt enklare kafé

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

Öppet  11-17 alla dagar
8 juli-11 augusti.

Övriga tider se hemsida.
            Öppet året runt!

www.graute.se
eller ring 070-471 29 99

Graute Gård
GOTLAND

Hållbart eller hållbarhet, ordet 
 som innefattar så himla mycket.

Hållbart eller hållbarhet, ordet som innefattar så himla mycket.
Vi vill ha en hållbar värld och en hållbar miljö. Vi ska ha hållbara rela-
tioner.  Hållbara bilar som ska ta oss hållbara till och från olika platser.
Vi ska vara hållbara föräldrar till hållbara barn i en hållbar miljö med 
hållbara slit- och slängkläder.
 Vi ska ha hållbara hem med trädgårdar som ska hålla i vått, torrt och 
snöstorm. Vi ska hålla oss hållbara på jobbet annars får vi ingen hållbar 
ekonomi. Hur gör man då för att hålla ihop allt hållbart?

Jag har varit så långt ifrån hållbar som man kan komma känns det 
som. Det enda som jag ville hålla fast i var ett missbruk av tabletter och 
ätstörningar...låter det hållbart? Det var det inte men när man är djupt 
nere i skiten så bryr man inte sig om det rasar lite till.
 Har man tur och träffar rätt människor som får en vilja ta emot hjälp 
så börjar man sakta bygga upp allt det trasiga. Men det var ingen annans 
ansvar att se till att jag blev frisk, det var ju bara mitt.
Jag behövde bygga ihop mig själv igen, ungefär som en Ikeamöbel...lite 
komiskt eftersom det var under min anställning på Ikea som jag började 
må dåligt och som vanligt fattades det en massa delar.
 
Under mitt uppbyggande började jag måla (igen), jag började fota men 
hittade även yogan som jag har skrivit om förr. Yogan har hjälp mig så 
jäkla mycket, nej det är ingen sekt det är ingen religion, Yogan är jag helt 
enkelt. Jag gör den till vad jag vill, för jag använder den dagligen och 
inte bara på mattan med plinkplonkmusik i bakgrunden.
Yogan är perfekt när du drar ut en tand...aaandaaasss. När du ska betala 
tandläkarräkningen...andas djupare.

 När du klär på en liten morgontrött fyraåring i värsta snöstorm-
sutrustnigen klockan 6.30 på morgonen och han kommer på att ett 
toabesök skulle behövas klockan 6.33.
När du står i en alltför lång kö och personen längst fram i kassan måste 
"bara" föra över pengar till sig själv, krångla om vem i sällskapet som ska 
betala eller växla 43589 småmynt i olika valutor och dubbelkolla kvittot 
för stoppa upp hela kön...andas fortare för f_n
 Yoga är perfekt för kassörskan med dessa kunder också...
aaaandaaasss.
För att bli och leva hållbart så måste man börja med sig själv.
Jag var på en utbildning för ett tag sen och vi fick frågan - "Vem är vik-
tigast i ditt liv?"

Alla som satt innan mig svarade rakryggade det självklara, familjen, 
barnen, maken och sambon, katten?...bara en äkta kattmänniska svarar så!

Jag svarade :
 - "Jag själv " samtidigt som jag såg hur några gav mig THE EVIL EYE 

och det är ett mycket elakt öga. 
 - Hur tänker du då, frågade Kattkvinnan.

 - Jag har en hund som är självständig. Nej jag tänker såhär utan att 
vara egoistisk, hur ska jag kunna vara en bra mamma, sambo, matte till 
vår hund, yogalärare, anställd m.m om jag inte tar hand om mig själv? 
Jag måste ju börja med mig själv.

 - Väldigt bra , nickade yogafröken instämmande till mig och kastade 
lite guldglitter över min aura.
Sen försökte resten av klassen kopiera mitt svar men liiite sent påtänkt 
kan jag tycka.

Hur hållbart skulle det vara om jag bara låg på soffan och inte orkade 
med mitt liv? Skulle Plura fixa sin frukost själv, hans tänder skulle ju 
behöva bygga höghus till alla tandtroll. Hur skulle våra kläder se ut om 
Thomas skulle tvätta våra kläder, INTE så hållbara kan jag tänka mig.
 Bara för att jag håller på med Yoga gör det inte mig till någon Wonder-
Women, men jag märker ju att när allt känns skit som det gör i allas liv 
till och från så har jag hjälpmedel att ta mig igenom det utan att skada 
mig själv med elaka tankar, tabletter eller självdestruktivt beteende.

 Det viktigaste hjälpmedlet bär du ju med dig hela tiden, andetaget.
Andetaget skvallrar ju ganska tydligt om hur nån mår. Hur mycket låter 
inte en stressad människa, man vill ju nästan ge dom en del av sin egen 
luft. En hysterisk människa? som hyperventilerar ifrån halsgropen. Ett 
litet barn som ligger och sover gott, typ ett andetag i minuten så att man 
måste knipa det lite lätt för att se om det lever.

 - Ta ett djupt andetag och lugna ner dig, jag lovar att det hjälper.
Att bara tillåta sig själv att vila när kroppen behöver vila. Att våga säga 
nej till saker man egentligen inte alls känner för, eller våga säga ja och 
ta den plats man förtjänar.

Nyss var jag så lyxig och unnade mig en massage för att min nacke 
och axlar börjar protestera. Om jag inte har starka axlar och nacke hur 
ska jag då kunna bära Plura från bilen in till dagis varje morgon då han 
påstår att hans ben är trasiga...jag är lite skeptiskt över det där.
Så man kan göra saker för sin egen skull utan att vara egoistisk och köra 
över andra.
Man kan se till att man är hållbar i kropp och själ för att bygga upp en 
hållbar omgivning för dom runtomkring en.

Allt börjar med dig.

Kåseri av Tora Lindström
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Vatten inte en självklarhet
Att kunna dricka vatten direkt ur kranen är en självklarhet för oss 
i Sverige. Hur skall vi göra för att vi skall kunna fortsätta med det? 
Vissa skyller på att jordbruket förorenar, andra skyller på kalkin-
dustrin och en tredje på att besökarna använder för mycket vatten.  
 Kalkstenen, den gotländska berggrunden kan inte lagerhålla 
vatten i någon större omfattning. Det mesta av nederbörden rin-

Vattnets väg
Studiematerial för jord- och 
skogsbrukare som vill lära sig 
om EU:s ramdirektiv för vatten 
eller om vattenfrågor i allmän-
het. 2007

Susanne Bjergegaard Pettersson

- Ska Gotland ha en hållbar och säker dricks-
vattenförsörjning så bör dricksvatten komma 
från;
1. Grundvatten. 
2. Ytvatten inklusive från kalkbrotten. 
3.  Östersjön. 
4. Återvunnen spillvatten/regnvatten/pro-
cessvatten
Det är alltså viktigt att det är flera olika råvat-
ten. Alla ”täkter” bör endast belastas 75% så 
det finns en reservkapacitet. Idag är det över 
100% om inte Regionen gör bevattningsförbud 
sommartid.
 

Isabel Enström

- Den VA-strategi som antogs av Regionfull-
mäktige i december 2017 specificerar nedan, 
något som vi i Miljöpartiet arbetat hårt för. 
”Den allmänna försörjningen av dricksvatten 
ska baseras på sötvatten (grundvatten och 
ytvatten) som råvattenkälla. 
 Där så inte är möjligt ska havsvatten an-
vändas, i första hand för uppblandning med 
sötvatten.” Avsaltning kan inte vara den enda 
lösningen och vi får inte glömma bort att 
grund- och ytvatten behövs för de 40% som 
inte har kommunalt vatten och för naturen. 

Bo Ekelund 

- Det finns ingen generell lösning på vatten-
försörjningen!
 Idag finns två vattenverk som renar östers-
jövatten till dricksvattenkvalitet. Kostnaderna 
är högre än vid den konventionella försörjnin-
gen med borrade brunnar eller ytvattentäkter. 
Ledningsnätet byggas ut, så att områden som 
har ”vattenbrist” kan erhålla dricksvatten.

 Vi på Fårö med egen brunn har lärt oss att 
använda vatten som ska räcka under hela året. 
Stora vattenförbrukaren under sommaren 
är Visby. Avsaltningsanläggning om det inte 
finns något annat. 

-  Är lösningen att göra Östersjöns vatten drickbart?

ner av ön dvs vattenavrinning är hög på Gotland. Det finns inget 
entydigt svar. 
 Tidningen Slite ställde följande frågor till avdelningschef Region 
Gotland Susanne Bjergegaard Pettersson, Bo Ekelund, Moderater-
nas fd ledamot i Tekniska nämnden och bosatt på Fårö och Isabel 
Enström, Miljöpartiet.

- Är det möjligt att Region Gotland skulle kunna kräva att fastighetsägare inom 
nyproduktion av flerbostadshus/hotell ska använda regnvatten?

- Intressant fråga som är ställd även av poli-
tiken. Dem svarade jag:
- Jag kan inte bygglagen, men tror det är svårt 
och ställa krav med hänvisning till lagen. 
Däremot om Regionen säljer tomt, så kan Re-
gionen ställa förutsättningar för exploatering.
Enligt VA lagen kan krav ställas på att regnvat-
ten endast få användas vid bevattning.

- Min uppfattning är att det inte är juridiskt 
möjligt att kräva, men att det skulle kunna 
göras överenskommelser. Om regionen säljer 
mark så är det regionen som ger förutsättnin-
garna. Enligt VA-lagen är det tillåtet och säga 
att regnvatten ska används till bevattning. 
Sedan går det ofta att hitta bra frivilliga 
lösningar. 

- Det skulle kunna ställas krav på hur dricks-
vattnet ska användas. Det är möjligt att 
hantera regnvatten så att det kan användas i 
vattenförsörjningen på ön. Då krävs att dam-
mar anläggs nära de vattendrag som leder ut 
vattnet i Östersjön. Stenbrott skulle kunna 
användas för att samla in vatten. 

- När kommer vattnet från kalk- och cementindustrin att bli tillgängligt i det 
kommunala systemet?

- Det beror på när domerna för de nya till-
stånden är klara. Jag har nära kontakt med 
både Nordkalk och Cementa. Både förväntar 
att det tar ca ett år innan domen är klar, dvs 
våren 2020 för Nordkalk och hösten 2020 för 
Cementa. Därefter ska det göras förprojekter-
ing, TN ska ta beslut om att bygga vattenverk, 
projektering, bygga mm vilket beräknas ta 2-3 
år. Så 2023-2025!

- Oavsett vilket område och bolag som berörs 
så krävs olika tillstånd från nationella myn-
digheter. Efter ett tillstånd för kalkbrytning 
och/eller vattendom att ta ut vatten tar det 
2-3 år att projektera och bygga ett vattenverk. 
Det som jag ser är viktigt är att inte en överen-
skommelse om vattenlösningar kan ses som ett 
frikort för ett bolag att inte få synpunkter från 
Region Gotland på sin tänkta verksamhet i en 
tillståndsprövning. 

- Cementa har vad jag erfarit att bygga ett 
reningsverk och att vattnet i Spillingsdammen 
kan användas för närområdet. Årsproduktion 
ca 300 000 kbm/år dricksvatten.
Nordkalk har erbjudit att leverera vatten till 
Gotlands vattenverk, fram till en anläggning 
utanför Storugns. Vattenleverans kan uppgå 
till mer än 400 000 kbm/år. Här krävs att vat-
tenledningar byggs till Tingstäde. 
På Storsudret pågår ett projekt som skall 
utreda hur vatten i naturen kan tas tillvara och 
leda vatten till brunnar och dammar, för att 
sedan kunna användas för bevattning eller till 
dricksvatten

- Vad oroar du dig mest för när det gäller vattenförsörjningen på Gotland?

- En bra fråga för politiken, vi verkställer poli-
tikens beslut. Om vi ställer om frågan vad som 
oroar mig mest för att kunna utföra politikens 
uppdrag, så är det kompetensförsörjning. Det 
är oerhört svårt för inte säga omöjlig och an-
ställa personal med VA-kompetens. Gotland 
inte endast måste reinvestera/förnya verk/
ledningar, men också nyinvestera i verk/led-
ningar.

- Att de torra år vi haft de senaste åren bara är 
början på vad klimatförändringarna kan leda 
till i form av väldigt lite nederbörd, extrem 
värme eller häftiga skyfall. 

- Inom vissa områden får vi finna oss att vi inte 
har drickbart vatten. Att ersätta gamla system 
med nya är dyrt och komplicerat.

- Till sist, dina två bästa tips på hur du hushållar med vatten?

• Samla regnvatten för bevattning!
• Törs prata om hållbarhet. 
Det är inte endast en fråga för denna genera-
tion, det är en fråga för många generationer 
fram över. Våga prata och ifrågasätta.

En kanna med vatten i kylen och snåla vid 
duschningen. 

Använd snålspolande toaletter. 
Duscha istället för att bada i badkar.
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Vattnets kretslopp och 
grundvattenbildning
Vattnets kretslopp eller den hydrologiska cykeln kallas 
vattnets väg från havet. Vattnet avdunstar till atmosfären 
för att sedan falla ned som nederbörd och så småningom 
avrinna till sjö och hav för att sedan upprepa cykeln. En stor 
del av nederbörden rinner av på ytan medan mindre mängd 
infiltreras ned i jord och berg och bildar grundvatten. Det 
kan sedan användas som dricksvatten.

Nederbörd och avdunstning 
För att vi ska kunna få dricksvatten är nederbörd nödvändig. 
Men en stor del av nederbörden avdunstar. Avdunstning 
sker både från land och från sjö, men är störst från öppna 
vattenytor.

Avdunstningen uppgår till mellan 450 – 500 millimeter 
per år, men varierar stort under året. Avdunstningen är i 
särklass störst under sommarmånaderna då den kan uppgå 
till 150 millimeter per månad. Till exempel kan avdunst-
ningen göra att en sjö sjunker 150 millimeter under en 
månad.

Stor variation på årlig nederbörd
Den årliga nederbörden varierar från år till år. Under ett 
normalår på Gotland faller det cirka 600 – 650 millimeter 
nederbörd. Under ett torrår faller det kanske bara drygt 
hälften av normalnederbörden, det vill säga runt 300 
millimeter. Är det istället ett nederbördsrikt år kan det falla 
upp mot 900 millimeter eller mer. Nederbördsmängden 
kan alltså variera upp till 50 procent på ett år. 

Nederbördsmängden för en specifik månad kan variera 
ännu mer från år till år. En torr månad faller det i stort 
sett inte någon nederbörd alls, medan det under en riktig 
nederbördsrik månad kan regna mer än den dubbla 
normalnederbörden. I snitt brukar nederbörden dock vara 
relativt jämt fördelad över året och röra sig mellan 40 – 70 
millimeter per månad.

Bild 4. Vattnets kretslopp, Illustration: Anna Jonson, ArtAnna.

Nederbörd

Grundvattenyta Källa

Grundvatten-
bildning

Nederbörd

Avdunstning

Avdunstning

Kondensation

Transpiration
& avdunstning

För vattenförsörjningen är 
nederbördsmängden och framförallt 
när nederbörden faller de mest 
betydande faktorerna.

Vattnets kretslopp, Illustration: Anna Jonson, ArtAnna.

Illustration på grundvattnet

8   Gotlands grundvatten och dricksvatten

Effektiv nederbörd under året
Skillnaden mellan nederbörd och avdunstning kallas för 
effektiv nederbörd. Sammanlagt under ett år uppgår den 
effektiva nederbörden till mellan 100 – 200 mm. Eftersom 
både avdunstningen och nederbörden varierar under året så 
varierar också den effektiva nederbörden. Under perioden 
oktober till mars regnar det mer än det avdunstar. Det gör 
att den effektiva nederbörden då blir positiv och vi får ett 
vattenöverskott. Merparten av grundvattenbildningen 
sker under denna period, även om en stor del av vatten-

Vattenbalansdiagram

Vattenöverskottet från grafen ovan

Sept – december,
Mer regn  än 
avdunstning

Mars – september,
allt regn dunstar – avdunstning större än nederbörden.

Nederbörd som avdunstar

Vattenunderskott
(potentiellt)

Vattenöverskott
(det som inte dunstar)

potentiell avdunstning

nederbörd

 vattenöverskott
(regnmängd
 större än
avdunstning)
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Mer regn än avdunstning

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

160

140

mm/månad

120

100

80

60

40

20

0

januari april juli oktober

70

60

50

40

30

20

10

0

mm/månad

överskottet rinner ut i havet via yt- och grundvattenavrin-
ning. Under perioden april till september däremot, är den 
potentiella avdunstningen större än nederbörden. Förutom 
att den ökade temperaturen ger en ökad avdunstning så är 
sommaren också den tid då växtlighetens cellandning bidrar 
till avdunstningen via transpirationen. Då avdunstar lika 
stor mängd som faller som nederbörd och, på grund av att 
den potentiella avdunstningen är större än nederbörden, 
skulle det kunna dunsta ännu mer vid mer regn. Man kan 
säga att det uppstår ett potentiellt vattenunderskott. Under 
denna period är grundvattenbildningen nära noll. 

Gotlands grundvatten och dricksvatten, Region Gotland

Lite Litteraturförslag

Gotlands grundvatten 

och dricksvatten

Förutsättningar och utmaningar inför framtiden

Gotlands grundvatten och 
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digheterna 2015
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Med rent 
mjöl i Påsen

Två som vill göra skillnad

Aner kvarn
I den hundraåriga vattenkvarnen Aner maler medlemmar-
na i hembygdsföreningen Othem Boge mjöl en gång per år 
sedan 1981. Professionellt upphörde malningen i mitten av 
40-talet och sedan förföll kvarnen. 

Föreningen började att restaurera kvarnen. Det nya hjulet 
fick Gösta Björklund vid Tjelders förtroendet att bygga. Hju-
let, blev byggt i tryck-impregnerat virke och har en diameter 
på sex meter och en omkrets på tjugo. Det är ett underfall-
shjul, vilket betyder att vattnet träffar skovlarna på hjulets 
nedre del och sätter det i rörelse. 

 En stor del av arbetet kunde Gösta göra hemma på gården. 
I byggsatser fraktade han sedan upp delarna till Aner, där 
han satte samman dem. Hjulaxeln, som väger ett ton, lades 
ner i sitt läge i stenarna. En ny kvarnränna blev gjuten och 
nya dammluckor sattes upp. Exakt precision. Allt fungerade, 
till och med det gamla maskineriet inuti kvarnhuset.  
 Det tar en timme att mala 15 kg mjöl. Tillgången på vatten 
avgör hur mycket som går att mala. Årets säd, som är KRAV-
odlat, har Peter Boman i Hellvi levererat.  

Råull i trädgården
- Vi på Ullkontoret i Endre sorterar bort ull som innehåller för mycket 
växtrester, är för tovig eller för bajsig för att de ska kunna tvätta den, 
säger Jenny Andersson. 
 Den passar alltså utmärkt i trädgården där den kan användas i 
täckodling, som långtidsverkande näring och som avskräckande doft 
för harar och rådjur. Kanske är det även så att sniglarna ogillar den. 
Dessutom dunstar inte vattnet bort. Den som vill få gärna hämta denna 
ull utan kostnad.

Plast ersätter fisk
Det skapas 280 miljoner ton plast per år. 
 - Vilka ingredienser och tillsatser som finns i maten har du rätt att få 
veta, men du har inte rätt att få veta vilka tillsatser som finns i plasten, 
säger Ethel Forsberg. 
År 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven. Plast hör 
inte hemma i naturen säger Ethel Forsberg  som i sommar ställer ut 
på Café Munken, Romakloster. Hon har skrivit boken Makt, plast, 
gift & våra barn. 

Välkommen förbi ditt  
Kronans Apotek
Här kan du hämta ut ditt recept,  
handla receptfria läkemedel samt hitta  
kroppsvårds- och egenvårdsprodukter.

Kronans Apotek Tullhagsplan 2A, Slite
Öppettider: Mån–fre 9–18  Lör 10–14  |  kronansapotek.se  |  Kundservice tel: 0771-612 612

Boka och hämta  

recept efter 2 tim på  

kronansapotek.se

0704-975128 • anette@primula.nu

www.primula.nu
0704-975128 • anette@primula.nu

www.primula.nu
FASTIGHETSBYRÅN PÅ GOTLAND
FASTIGHETSBYRAN.SE/GOTLAND / 0498-21 80 40 / GOTLAND@FASTIGHETSBYRAN.SE

Vad är din bostad 
egentligen värd?
HÖR AV DIG OM DU VILL HA EN FRI VÄRDERING. Vi på Fastighetsbyrån 
kan just din lokala bostadsmarknad och har koll på priserna 
i Slite och på norra Gotland, samt hur de utvecklas över tid. 
Och vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Hör av dig om du vill veta mer om läget på bostadsmarknaden 
samt vilket intresse som finns. Boka gärna ett möte för en 
muntlig värdering av din bostad eller ditt fritidshus. Självklart 
kostnadsfritt och utan förbindelser.  

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Birgitta Klintbom och Margaretha Hörlin sålde snabbt slut på mjölet.
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Slite växthus odlar idag cirka 800 ton gurkor per år på en yta av 17000 
kvm. Det är försvarbart eftersom de delvis nyttjar rest värme från Ce-
menta.  
 I kombination med befintligt växthus har de nu börjat odla tropiska 
växter som kommer att få näring från fiskarnas avföring. Växterna 
tar upp kväden och fosfor ur fekalievattnet som renas och återförs till 
fiskarna i ett kretslopp, det kallas för Akvaponi eller landbaserat vatten-
bruk.  På sikt vill Conny och Kennet inte tillsätta konstgjorda gödnings-
medel överhuvudtaget. 

Slite Utveckling har under ett par år genomfört en studie genom stöd 
av Leader Gute för att undersöka de tekniska och planmässiga förutsät-
tningarna att starta och driva ett vattenbruk i Slite. 
 Vatten av tillräckligt mängd och tillräckligt god kvalité, värme och 
mark för etablering finns samt kretslopp för avfall. Marknad finns enligt 
den undersökning som Länsstyrelsen redovisat i sin rapport "Hållbart 
Vattenbruk - något för Gotland”. 

Fiskarna går ”bananas”
Mellan bananplantorna står ägarna av  Slite Kretsloppsodlings AB, Conny och Ken-
net Karlström. De strålar av entusiasmen för i sommar kommer bananer att frodas 
här tack vare en fiskodling.  

Så funkar 
akvaponi

Vatten med FISKarnas 
AVFÖrin i pumpas upp till 

plantorna och blir 
näring för dem

PLANTOR står med rötterna i vatten OCH BATERIER PÅ RÖTTERNA 
OMVANLAR FISKEN AVFÖRING TILL NÄRING FÖR PLANTAN

I EN STOR TANK BOR  FISKARNA SOM FODERMATAS

RENAT ÖVERSKOTTS 
VATTEN KAN NU 
RINNA NER TILL 
FISKARNA igen

Ytterligare kompetens är tillgänglig genom Björn Olaviusson vid forsk-
ningsstationen i Ar, UU Campus Gotland. 
 Om något år kan Slite Kretsloppsodling bli ett nytt spännande utfly-
ktsmål där man kanske kan få smaka på gotländska bananer.

Årets första humla och vitsippa är räddade. Inbrottsförsök i koja, 
men tydliga fotspår samt fingeravtryck på två tallar är noterade. 
Spaning påbörjad av misstänkt. Slemmigt djur i damm av oidentifi-
erbar art. Eliminering av oönskad besökare åtgärdad genom täckt 
grop av gren och lera. Björnboet är inrett.  Det är en förmån och 
spännande att följa med barnen på upptäcktsfärd.

 Under tiden har Benny Broberg gjort upp en eld så att klassen 
kan få värma sig och göra en paus i arbetet. Bulhuset, omgärdat 

På naturspaning...
med ett gotländskt tun, ligger längs med elljusspåret i Slite. Solk-
lintsskolan började bygga den lilla gården i början av seklet. 
 Platsen är populär bland eleverna och fritidspedagogerna Sus-
sa Rosvall, Katarina Krusell och Emil Weinebrandt gör besök med 
dem på gården en gång per vecka. 
Alla är välkomna att stanna till vid bulhuset, sätta sig på solstenen 
på gården eller gå igenom Trojaborgen.  

Mait Juhlin som hade förmånen att få delta en eftermiddag....
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Slite Strandbar
På vår resort finns en av öns bästa sommar-
restauranger, en skön beachclub från tidig 
lunch till sena kvällar. Här erbjuds vällagad 
a lá carte på lokala råvaror. Även lunch, 
grillkvällar och svalkande drinkar i solen. 

För aktuella öppettider besök  www.slitestrandby.se

Slite fisk 
Fiskbaren ligger i Slite hamn. Där kan du 
dagligen mellan 15:e Juni och 31:a Augusti köpa 
färsk fisk och skaldjur. Dessutom serverar 
dom fantastiska luncher från kl 11:00 vi kan 
starkt rekommendera deras fishtaco, lobster-
roll eller öns klart godaste fish & chip.

Pool och bastu
Poolen håller öppet dagligen från 15 maj - 3 november. 
Hyr ni stuga hos oss badar ni gratis i poolen.  
Den vedeldade bastu flotten går att abonnera eller 
hyras platsvis/tim.

Pris bad: 60kr/person. 120kr för solbädd. 
Pris bastu: 60kr/tim/person . Abonnerad bastu  600kr/tim.

Bryggan och dagliga turer
Bryggan är full av aktivitet året runt. Under 
sommaren går det dagliga båtturer till enholmen 
och under vinterhalvåret går det bra att fiska 
havsöring eller basta i bastuflotten.

Pris: Båttur till enholmen 160kr/person.  
Bokas online på www.slitestrandby.se

Äventyrsgolf
Vår fantastiska äventyrsgolf ligger i anslutning 
till Strandbaren och du är välkommen att ta 
med dig drycken ut på banan. Utmana kompisarna 
på en runda och den som gör hole in one bjuder 
sällskapet på champagne!

Pris: 60 kr/person. Familjepris 200kr/fyra personer.

Cykeluthyrning och verkstad 
200 km stigar med varierande svårighetsgrad 
runt Slite. Cykla längs havet, över hedarna och 
genom skogen. Här finns butik med kvalitets-
produkter, uthyrning och en fullt utrustad 
 verkstad, allt med sportcykel som specialitet.

Plats: Campingen på strandvägen 14 i Slite.

Genom aktivitetskortet får våra  medlemmar fri  
tillgång till utrustning, aktiviter och tränings pass  
i en mängd olika sporter.

Slite Sportklubb
Via Slite Sportklubb, en nystartad förening i Slite, 
vill vi skapa gemenskap kring aktiv fritid och fysisk 
aktivitet. Så följ med, ha kul och bli en del av Slite 
Sportklubb!

Laddat med riktigt bra 
 utrustning, kvalitet och  
rolig träning i olika former

AKTIVITETSKORTET

GOTLANDS MODERNASTE SPORTRESORT
En aktiv fritid, året runt!

I centrumbyggnaden på Slite Strandby finns vårt sportcenter där du kan hyra och 
köpa all möjlig utrustning och boka in kurser eller privat instruktör.

Hyr din utrustning hos oss

• Havskajaker
• MTB
• Standardcyklar
• Landsvägcyklar
• Rullskidor

• Rullskridskor
• Våtdräkter
• S.U.P - Stand Up Paddleboard
• Surfbrädor
• Utegym

Sportcentret är öppet dagligen Juni-Augusti

övrig tid vid förbokning. Kontakta oss på:

info@gotlandsportsacademy.se

Telefon 0498 65 26 30

0498 65 26 30    info@slitestrandby.se    Strandvägen, Slite Strandby
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Storgatan full av energi
Storgatan 95 är ett hus med energi. Men att samla alla hyresgäster på 
en bild är svårt. I mitten av april flyttade det nybildade bolaget Island 
Shipping Gotland in, Gotlands andra skeppsmäkleri och de ska självklart 
ha havsutsikt.

The Seventh Cup är årets största mediala händelse. Finlands första 
sommelier i te, Petra Ahlman flyttade till Gotland och behövde klart 
kontor med utsikt över Östersjön. #Tptob står för Thomas Österberg som 
arbetar med Sliteföretagen Lutze och GISAB men också med företag på 
fastlandet. Dessutom ägnar han fritiden åt IK GRAIP.
 Grävsnabben är störst till antalet anställda, men alla gräver någon 
annanstans på ön. Dock händer det att 10-20 personer samlas för möten 
i konferenslokalen. 

Lo Kihlberg har redan vid bildandet av Slite Utveckling AB bidragit gen-
eröst med alla sina kontakter.och sin förmåga att marknadsföra Slite.  
 Tack vare henne hyr maskinsömnadsföretaget deBoge Design, Tinas 
Klipp och fotofirman Znappit lokal. En framgång sprider sig och med 
den följer Gårdhagen Film, Slite Redovisning och Slite Kök & Snickerier. 

På plats 2 april från vänster:
Jorma Jämsen, fotograf Znappit
Inger Gahnström, deBoge Design 
Tina Malmberg, Tinas Klipp
Sebastian Gårdhagen, filmare, animatör, tecknare
Gunnar Ahlqvist, ledamot i styrelsen
Jan-Erik Pott, ledamot i styrelsen 
Sebastian Ahnell, kök & snickerier 
Carola Hallgren, Slite Redovisning

Nedre raden från vänster:
Mait Juhlin, redaktör för denna tidning och hyr gärna ut kontors- och 
konferenslokal.
Birgitta Jämsén, säljer Znappits foton
Jessica Hermansson, ledamot i styrelsen
Petra Ahlman, sommelier i té
Lars Gahnström, ordförande i Slite Utveckling AB

I styrelsen ingår dessutom Meg Tivéus, Karin Kloth och Jenny Sander. Vid bolagsstäm-
man 24 maj kommer förändringar att ske i styrelsen. 
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Socialförvaltningen 
Omsorg med personer med funktionsnedsättning 

  
  
  
  

Tag chansen att bli ledsagare till en ny vän eller extra stöd till ett barn 
med funktionsnedsättning.  

Socialförvaltningen, Omsorg om personer med funktionsnedsättning söker personer 
över hela Gotland som vill vara med och göra skillnad. Vi söker dig som vill bli 
kontaktperson, ledsagare eller avlösare.  

För många av oss kan det anses som en självklarhet att ha familj och vänner i 
närheten, att ha någon att prata med och göra aktiviteter tillsammans med. Tyvärr 
är det så att inte alla har den förmånen och av olika anledningar saknas detta 
viktiga kontaktnät. Därför söker vi dig som vill vara med och skapa skillnad. 

Kontaktpersoner /Ledsagarservice innebär att ni träffas under några timmar 
varje vecka och umgås som kamrater gör från 8 – 20 timmar/månad. Huvudsyftet 
är att komma hemifrån och göra något, fika, bio, teater, eller något annat som ni är 
intresserade av. Din nya ”vän” kanske vill ha hjälp med att förstå innehållet i ett 
krångligt brev eller vill att du kommer med smakråd i klädbutiken. Gärna kunnig i 
teckenspråk men inget krav. 

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden om barn från 
anhöriga eller andra närstående i det egna hemmet. Insatsen gör det möjligt för 
föräldrar att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet eller kunna få tid att 
ägna till barnets syskon. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats 
och vid oförutsedda situationer ibland med kort varsel. 

Vill du vara med och skapa skillnad? 

Kontaktuppgifter: 

Samordnare Marie Pettersson tfn. 0498-20 38 20 marie.pettersson01@gotland.se 

 

 

 

 
 
 
 

Region Gotland 

Besöksadress Visborgsallén 19 

Postadress SE-621 81 Visby 

Telefon +46 (0)498 26 90 00 

E-post regiongotland@gotland.se 

Org nr 212000-0803 

Webbplats www.gotland.se 

 

 

Socialförvaltningen 
Omsorg med personer med funktionsnedsättning 

  
  
  
  

Tag chansen att bli ledsagare till en ny vän eller extra stöd till ett barn 
med funktionsnedsättning.  

Socialförvaltningen, Omsorg om personer med funktionsnedsättning söker personer 
över hela Gotland som vill vara med och göra skillnad. Vi söker dig som vill bli 
kontaktperson, ledsagare eller avlösare.  

För många av oss kan det anses som en självklarhet att ha familj och vänner i 
närheten, att ha någon att prata med och göra aktiviteter tillsammans med. Tyvärr 
är det så att inte alla har den förmånen och av olika anledningar saknas detta 
viktiga kontaktnät. Därför söker vi dig som vill vara med och skapa skillnad. 

Kontaktpersoner /Ledsagarservice innebär att ni träffas under några timmar 
varje vecka och umgås som kamrater gör från 8 – 20 timmar/månad. Huvudsyftet 
är att komma hemifrån och göra något, fika, bio, teater, eller något annat som ni är 
intresserade av. Din nya ”vän” kanske vill ha hjälp med att förstå innehållet i ett 
krångligt brev eller vill att du kommer med smakråd i klädbutiken. Gärna kunnig i 
teckenspråk men inget krav. 

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden om barn från 
anhöriga eller andra närstående i det egna hemmet. Insatsen gör det möjligt för 
föräldrar att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet eller kunna få tid att 
ägna till barnets syskon. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats 
och vid oförutsedda situationer ibland med kort varsel. 

Vill du vara med och skapa skillnad? 

Kontaktuppgifter: 

Samordnare Marie Pettersson tfn. 0498-20 38 20 marie.pettersson01@gotland.se 
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ett barn med funktionsnedsättning.  
Socialförvaltningen, Omsorg om personer med funktionsnedsättning söker personer över hela Gotland som 
vill vara med och göra skillnad. Vi söker dig som vill bli kontaktperson, ledsagare eller avlösare.  

För många av oss kan det anses som en självklarhet att ha familj och vänner i närheten, att ha någon att 
prata med och göra aktiviteter tillsammans med. Tyvärr är det så att inte alla har den förmånen och av olika 
anledningar saknas detta viktiga kontaktnät. Därför söker vi dig som vill vara med och skapa skillnad. 

Kontaktpersoner /Ledsagarservice innebär att ni träffas under några timmar varje vecka och umgås 
som kamrater gör från 8 – 20 timmar/månad. Huvudsyftet är att komma hemifrån och göra något, fika, 
bio, teater, eller något annat som ni är intresserade av. Din nya ”vän” kanske vill ha hjälp med att förstå 
innehållet i ett krångligt brev eller vill att du kommer med smakråd i klädbutiken. Gärna kunnig i teckenspråk 
men inget krav. 

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden om barn från anhöriga eller andra 
närstående i det egna hemmet. Insatsen gör det möjligt för föräldrar att få avkoppling och utföra sysslor 
utanför hemmet eller kunna få tid att ägna till barnets syskon. Avlösarservice kan ges både som en regelbun-
den insats och vid oförutsedda situationer ibland med kort varsel. 
Vill du vara med och skapa skillnad? 

Kontaktuppgifter: 
Samordnare Marie Pettersson tfn. 0498-20 38 20 marie.pettersson01@gotland.se

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
IK Graip när du
pantar hos oss.

Följ oss på
facebook &
instagram:
Slite Livs Mån-Fre 07-20 • Lör-Sön 08-20
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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
IK Graip när du
pantar hos oss.

Följ oss på
facebook &
instagram:
Slite Livs Mån-Fre 07-20 • Lör-Sön 08-20

Följ oss på Instagram & Facebook: Slite Livs Ica Nära
Öppettider se hemsida: ica.se/slite

Stolt sponsor av barn- 
och ungdomsidrotten i Slite.

Din Lokala Matbutik

-  Vi behövde en bostad som vi kunde bli 
gamla i säger Bo och Karin Hammar. Dessutom 
ville de bygga energisnålt, med miljömäs-
sigt kloka material och ekonomiskt vettigt.  
 Att de har valt ett vackert läge är en förmån 
de hade möjlighet till. Men det viktigaste med 
läget är sol från söder och väldränerat.

För ett par år sedan höll Bo och Karin i en 
studiecirkel i Miljövänligt byggande. Deras 
hus blev ett av flera goda exempel, vilket gör 
att de tar emot många studiebesök. 
 Förutom läget markerar alltid Bo att den 
som beställer huset är byggherre. Det gäller att 
se till att ha den rätte byggmästaren. 

Energi kommer från den stora spisen i tegel 
mitt i huset och solpaneler. Idag är de ensamma 
på ön om att lagra solenergi i ett batteri. Det 
lagrar max ett dygn. När fullmånen var som 
starkast i januari blev batteriet något påfyllt. 

 - Vi måste bryta upp regelverket, säger Bo. 

Närproducerat
Paret är sedan 1979 jordbrukare i Hörsne.  

De har rötterna i Blekinge, bott i Skåne och 
Bo har bland annat varit kommunekolog i 
Övertorneå. Bo med en fil lic i genetik är en 
injektion för många när det gäller hanteringen 
av vår natur. 

På gården föder de upp nötkreatur, främst för 
eget bruk. Idag är Bo engagerad i Austerland 
energi, bestämmer äppelsorter, ger kurser i 
ympning och ser till att allt fler skaffar batter-
ier till sina solpaneler. Men som biolog, jägare 
och jordbrukare delar Bo gärna med sig av sin 
kunskap:

  - Man ska inte vara rädd för äta kött. Men 
den ska vara egen- eller närproducerad. Jag 
tycker inte om köttfabrikerna. När vi köper 
från utlandet så följer sjukdomarna och  
oönskade ingredienser med.

  - Vi köper omedvetet in mördarsniglar. Titta 
i jorden i plantorna när du handlar. De vita ko-
rnen kan vara ägg till mördarsniglar. Bo lyfter 
fram ägarna till Follingbo Trädgård eftersom 
de planerar att producera allt från grunden dvs 
från frön.

Minska Co2
Kan vi minska koldioxidutsläppen inom 
trädgårds- skötsel och jordbruk om vi inte 
plöjer jorden?

 - Det bästa är vallodling över lång tid. När 
man plöjer jorden på myrmark brukar man 
ner luft som bryter ned torvjorden till Co2 och 
vattenånga. 

Bo har fyllt 83 år och när Karin fyller 80 har 
Postnord lovat att deras postlåda ska placeras 
i närheten av det nya huset. Idag promenerar 
de två km två gånger om dagen till postlådan. 

Fakta:
För vår matproduktion är det fyra stora fak-
torer som orsakar utsläpp av klimatgaser. 
Diesel för att driva jordbruksredskap och 
transportera maten, olja eller el för att torka 
spannmål, fossilgas och utsläpp av lustgas 
vid tillverkning konstgödning samt att 
jorden friläggs vid plöjning med utsläpp av 
lustgas och koldioxid.

Lever som de lär
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Gotlands Lokalfinansiering är plattformen där företagare kan finna 
investerare. Och en plattform för dig som har några tusenlappar över 
att satsa på ett gotländskt företag. 

Att få möjligheten se företag i din omgivning växa är mer tillfredsstäl-
lande än att se multinationella företag bli rikare. Gotlands Lokalfi-
nansiering initierades av företagarföreningen Produkt Gotland och 
tillsammans med några utvecklingsbolag bildade de Gotlands Lokalfi-
nansiering AB (svb). 
 Med stöd från Leader Gute och Länsförsäkringar Bank är plattformen 
i bruk. Idag söker Solutsikt AB, Wavy AB, Östergarns Mat AB och Över-
stekvarn Chili Gotland AB investerare. Såväl etablerade som nystartade 
aktiebolag registrerade på Gotland är välkomna att lägga upp sin ut-
vecklingsidé på plattformen. Investerare från hela världen är välkomna 
att registrera sig och låna ut pengar till företagarna. 

Lånen sker genom kapitalandelslån är en nygammal investeringsform. 
Det innebär att du lånar ut kapital utan att bli del- eller aktieägare. 
Företagaren och investeraren kan senare välja närmare samarbetsform 
om de finner intresse av ett utökat utbyte. Gotlands Lokalfinansiering 
skapar en mötesplats mellan entreprenörer på Gotland och människor 
som vill investera i goda idéer. Skaffa konto idag gotlandslokalfinan-
siering.se 

Restauranglokalen ovanför Slite El, Slite VVS och Kylfab kommer att 
bli ombyggd till fem lägenheter; tre ettor, en tvåa och en trea. Samtliga 
med balkong och havsutsikt vid Sju Strömmar. 

Ägaren Jonas Thomsson, VD Slite El har fått positivt förhandsbesked 
på korttidsboende. Syftet var boende till permanenta hyresgäster men 
eftersom reningsverket ligger inom en radie av 500 meter har han fått 
avslag.  Arkitekt Daniel Heilborn har tagit hänsyn till ljusinsläpp och 
befintligt material. Lägenheterna kommer att bli energieffektiva efter-
som Jonas kan elektricitet i alla former. Nu ser han dessutom till att en 
tidigare tom lokal blir nyttjad.

Mojner lägenhetshotell 

Investera lokalt






























































Slite båtklubb har kommit överens med Region Gotland att förvärva 
Lännahamnen genom så kallad tomträttsgäld. Det innebär bland annat 
att man inte kan ändra användningsområde för hamnen. 
 En trygghet för alla Slitebor att båtklubbsverksamheten kan bestå 
långsiktigt. Klubben har möjligheten att göra investeringar och utveckla 
hamnen om medlemmarna så skulle vilja.

Slite båtklubb har över 200 medlemmar och 120 båtplatser. Ak-
tiviteterna och entusiasmen har ökat, vilket bland annat märks på 
närvaron i de utbildningar som klubben anordnar. I sommar fortsätter 
jollekurserna för ungdomar. 
 Under våren har klubben arbetat med att byta de uttjänta bryggorna, 
vilket innebär fler och säkrare båtplatser men också en mer attraktiv 
hamn för både besökare och klubbmedlemmar. Söker du båtplats? Kon-
takta Claes Norrby på 070-031 30 04

I pistolskytte tävlar män och kvinnor på lika villkor. Idag är det flest 
män som du ser på banorna men fler kvinnor kommer, i alla fall till Slite 
Pistolskytteklubb. 

 Några av fördelarna med sporten är att du blir mer träffsäker, målin-
riktad och skärpt. Slite Pistolskytteklubb välkomnar fler medlemmar av 
alla sorter så länge du är över 7 år.  Mötesplatsen är onsdagar kl 18 i 
klubblokalen som ligger ungefär mitt emot Slite Golfklubb. 

På fotot  instruerar Linda Baumann en nybörjare.

Cementa Arena utnyttjar spillvärme från Cementa för att hållbart pro-
ducera is, men trots det så förbrukar anläggningen ändå en del elenergi. 
Frågan är om arenan kan bli helt självförsörjande på el med en kombi-
nation av sol, vind och spillvärme. 

Slite Utveckling AB söker nu i samarbete med Slite Idrottscenter AB, 
som sköter verksamheten vid arenan, bidrag från Leader Gute för att 
undersöka möjligheterna. Utredningen planeras ske under hösten. 
Planen är också att engagera eleverna på Solklintskolan i utredningen 
med en tävling om bästa förslag till energiförsörjning till arenan. 

Förslaget skall ges i form av en teckning med kort beskrivning.

Den 4 april 1919 startade produktionen i Slite. Den 21 sept 2019 blir 
det fest i Slite. 
För ett par tusen år sedan, kände Romarna till, tekniker för att skapa 
cement och betong. Romarna kallade materialet för “concretium”. På 
engelska “concrete” som på svenska betyder betong. Byggnaderna de 
uppförde av detta material kallades för “opus caementium” därav da-
gens ord “cement”. Romarnas teknik gick efter romarrikets fall förlorad 
en lång tid men återupptäcktes på 1400-talet av schweiziska munkar. 
Inte förrän mer än 400 år senare, 1844 patenterades tillverkningspro-
cessen i Portland i England. 
 Under den industriella expansionen på 1860-talet täckte Sverige sitt 
behov av cement genom import. Importen av cement till Sverige ökade 
från 900 till 2 000 ton per år och det blev tydligt att det fanns behov av 
en inhemsk cementtillverkning. År 1871 är det därmed dags för Skånska 
Cementaktiebolaget att bildas för att stilla detta behov.

År 1869 begav sig den då nyutexaminerade civilingenjören Otto Fah-
nehjelm till Gotland för att undersöka möjligheterna att grunda en 
cementfabrik på denna svensk kalkindustris klassiska mark. Otto var 
den förste i vårt land, som på allvar studerade cementfrågan. 
Idag producerar Slitefabriken 2,5 miljoner ton cement per år.

Läs mer på cementa.se  

Länna hamn

Pistolskytte på lika villkor

Hållbar is

Utsiktstorn eller?

Cementas Slitefabrik 100 år

På gång i Slite

Vad kommer Erik Pedersén att göra med sitt torn? 
EP-bolagen äger nu fastigheten som en gång i tiden blev byggd för brand-
kåren. Slangtornet finns som tur är kvar. Bilverkstaden Mekonomen 
ligger i entréplanet där Restaurang Slangtornet tidigare låg. 

 Restaurangen har behållit namnet och flyttat till Storgatan 92.  Hö-
ghus? Utsiktstorn? Klättervägg? Cocktailbar? 
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Stranges Begravningsbyrå AB
Follingboväg 8 www.stranges.se
621 43 Visby 0498-21 09 27

Ditt privata 
alternativ på 
Norra Gotland.

Vi gör gärna 
hembesök. 

info@stranges.se

I år fyller Cementa 100 år! 
Det firar vi den 21 september kl. 10.00 – 15.00 
på fabriken och runt om i Slite. Ta med dig nära 
och kära och häng med på ett riktigt äventyr. 
Se de stora maskinerna och experimentera i  
laboratoriet. Upplev skärgården, se Slite från  
båttaxi. Alla aktiviteter är kostnadsfria. 

• Guidad tur i mini-tåg runt fabriken och brottet 
• Gjut ett fint minne i vårt laboratorium  
• Cementa-loppet för vuxna (5 km) 
• Cementimeter-loppet för barn 
• Roliga aktiviteter för små och stora barn 
• Köp korv och stötta den lokala idrottsföreningen 
• Jubileumstårta och kaffe till de 500 första besökarna 

För fler aktiviteter, följ oss på Facebook och cementa.se  

Fynd i Strandridaregården 

I början av året blev ett antal sökschakt uppgrävda och där finns spår av 
äldre bebyggelse på platsen, mest koncentrerat till fastighetens sydöstra 
del vilket också äldre kartmaterial visar. I ett av schakten påträffades 
välbevarade rester av en förmodad källare, som intressant nog inte kan 
knytas till någon känd tidigare bebyggelse. Fyndmaterialet utgjordes av 
keramik, glas, och delar av kritpipor. Ett fragment av äldre svartgods-
keramik visar att även äldre aktiviteter förekommit på platsen, något 
som även närbelägna fornlämningar tydligt indikerar.

Vid förundersökningen 2018 grävdes också ett par schakt intill 
Lotsbacken, på dess södra sida, där grundmurar påträffades som bör 
härröra från den 17- och 1800-tals bebyggelse som funnits på platsen 
och som sannolikt kan kopplas till Strandridaregården som låg där 
det nuvarande ”Tullhuset” är beläget idag. Det är dessa ytor som varit 
föremål för den aktuella undersökningen.

Grävarbetet har huvudsakligen utförts med grävmaskin, som banade av 
en större yta och som visade att de murrester som upptäcktes 2018, ut-
gjorde sammanhängande murverk som bildade två välbyggda källare, 

respektive 4,5x5 meter i storlek. Källarna skildes åt av en välbyggd mur 
av mindre gråstenar och som förmodligen haft en dörröppning som 
murats igen i senare tid. Källaren längst åt norr täcktes av ett välbyggt 
tunnvalv och en yttermur med en välvd dörröppning och en trappa på 
dess utsida. Yttermuren behövde raseras för att insidan skulle kunna 
undersökas, och det visade sig att den dolde ett rum där det fanns en del 
trasiga redskap av trä som hade brunnit. 
 Denna källare hade ett vällagt golv av kvadratiska stenplattor och den 
andra källaren ett trägolv. Trägolvet hade som mest fyra lager, vilket 
visar att man lagt in ett nytt plankgolv direkt ovanpå det gamla, då det 
blivit uttjänt. Båda golven vilar på ett bärlager och under detta är det 
ett sterilt lager av strandgrus, vilket inte innehållit några spår av äldre 
byggnader eller något fyndmaterial.

Fyndmaterialet är relativt sentida och utgörs av glas från flaskor och 
behållare samt fajans och porslin och någon enstaka bit keramik som 
bedöms höra till perioden 1600-1800. Det mest intressanta fyndet är ett 
mynt som påträffades ovanpå en av stenplattorna. 
 Myntet är i mycket dålig kondition, men kan möjligtvis utgöra ett 
skillingmynt från 1500-talet. Ett antal prover i form av träkol och trä 
har skickats till Ångströmlaboratoriet i Uppsala på C14-analys. Förhop-
pningsvis kommer det att resultera i att vi får en mer detaljerad tidsbild 
av användningen av den spännande miljön i Slites centrum.

Christian Hoffman
Arendus AB

Skaffa en barnförsäkring 
på dina.se eller ring 
0498-20 34 30

Region Gotland planerar förtätning av nuvarande 
bebyggelse på fastigheten Othem Strandridar-
egården i centrala Slite. Därför måste de genomföra 
en arkeologiska undersökning. 

Källargolvet kan förbli blottat och synligt året runt.

0498-22 22 20

Auktoriserad 
serviceverkstad och 

försäljning

Gotlandstillverkade odlings-
kragar, kantstål, rostorn och 

spaljéer till din trädgård.

Auktoriserad 
serviceverkstad

Följ oss på instagram och facebook

0498-222220

VÄLKOMMEN 
TILL VÅRA BIL- & 
DÄCKVERKSTÄDER

Service, kamremsbyten, 
bromsar, 4-hjulsmät-
ning, däck, punkterings-
lagning, smådäck, cykel 
och mycket mer.

Vi släcker Bilprovningens tvåor.

Stationsgatan 24,  SLITE Atlasgatan 9, VISBY
(Visbil-huset)
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Här handlar det om att angöra flotten vid Slite stranden, dykare Per-Henrik Swärd angör tillsammans med Erik Pedersén

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, överallt!
www.gotlands-industriservice.nu

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

Suger allt, över allt och nu även vägar!

Stranden är en av Region Gotlands fyra stränder som skötseln är 
utarrenderad. Intresseföreningen anlitar firmorna Broströms Gotland, 
Gahnström Gräv i Boge och Gute Alltjänst som ser till att stranden är 
tillgänglig och uppskattade för alla besökare.  Stranden är en av Region 
Gotlands fyra stränder vars skötsel är utarrenderad.

 Sedan gammalt har släken fungerat som jordförbättring i skog och 
på åkermark. Lantbrukaren Björn Dahlström använder den för att fylla 
i surhål och då hämtar han den från Vägumeviken, eftersom det är när-
mare. Åkaren Magnus Friström vill att den ska få vila 2-3 år och sedan 
blandar han upp den med matjorden i åkern. Genom att samla in släken 
från stränderna plockar man dessutom bort näringsämnen ur havet, 
vilket bidrar till att minska övergödningen av Östersjön.

- Att använda alger är ett sätt att återföra näring och fosfor från havet 
till land. Och släke är definitivt en resurs som det finns ett värde i, säger 
Fredrik Gröndahl, forskare vid Kungliga tekniska högskolan. 

Han anser att det skulle gå att skörda släke på kommersiell basis. Man 
skulle tjäna på att använda släke i stället för konstgödsel, det har fler bra 
följdeffekter för miljön.
Kontakta intresseförening om du vill hämta släke som blir upplagd på 
stranden.

På Gotland kallas tång, såväl som andra havsväxter, som spolats upp på 
land för släke.

Gödning 
från havet För alla som besöker och bor i Slite är stranden en viktig besöksplats. Men friska  

vindar från havet fyller ibland stranden med tång, ålgräs och skräp – så kallat släke.  
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De flesta som har trädgård har säkert en kompost eller jordfabrik i sin 
trädgård. Men att få en riktig högpresterande mull av sitt trädgårds- 
och matavfall kan vara lite knepigt och kräver ett ganska omsorgsfullt 
arbete. 
 Det finns flera varianter av kompost.  Kallkomposten - där du bara 
lägger växtdelar som löv, små pinnar, gräsklipp etc, varmkomposten - 
där du lägger även matrester från köket och Bokashi – komposten som 
fermenterar, eller syrar matavfallet, bara för att nämna några. 

Vill du starta en kallkompost börjar du samla allt organiskt material 
från din trädgård i ett lämpligt hörn i trädgården eller så köper du ett 
kompostgaller. Du kan också lägga vegetabiliskt avfall, som till exem-
pel potatisskal och kaffesump från köket, på din kompost. Men se till 
att inte lägga animaliskt avfall i den. 

Om du skall kompostera matavfall är det viktigt att du har en godkänd 
behållare som klarar av gnagarangrepp. När jag har försökt mig på var-
mkompost blev det trots godkänd kompostbehållare ”foodtrucks” för 
råttor och gnagare eftersom de är baddare på att tugga igenom i stort 
sätt allt. Använd ett grovt finmaskigt rostfritt metallnät i botten så att 
inkräktarna möter rejält motstånd, men inte maskarna.
 Det är viktigt att hitta en bra plats för din kompost. Välj hellre en 

skuggig plats än en solig och se till så att du har ett dränerande under-
lag. Det är också bra att komposten ligger på ett plant underlag nära 
huset för bekvämligheten skull.

Om du inte har trädgård eller bor i lägenhet men ändå vill kompostera 
för t.ex. dina balkonglådor så är kanske Bokashikompostering något för 
dig. Bokashi är ett enkelt och smart sätt att återvinna matavfall och 
omvandla det till jord och gödning helt utan kemikalier. Med hjälp av 
mikroorganismer omvandlas allt vanligt matavfall som kött, grönsaker 
och kaffesump snabbt och luktfritt till jordförbättring som direkt kan 
användas i rabatten och kökslandet.

Man strör helt enkelt ett strö på matresterna, det ser ut som vetekli 
och innehåller effektiva mikroorganismer och på så sätt fermenteras 
matresterna. Bokashihinken är liten, behändig och faktiskt rätt snygg. 
På hinken finns en tappkran för kompostvätska som du kan ha som 
gödning för dina blommor. Matresterna blir helt luktfria och grävs ner 
efter färdig fermentering. 

Fördelarna är många med all kompostering. Du sparar bland annat 
pengar på att slänga matavfall och trädgårdsrens på komposten i stället 
för i soporna och därigenom minskas sopmängden och att du framför 
allt får oslagbart fin näringsrik mull till din trädgård. 
 Att kompostera sluter kretsloppet i trädgården. Det blir ny jordför-
bättring och näring som växterna och trädgården kan återbruka. Det 
är den perfekta jordfabriken i den egna trädgården. 

Stina Lindholm
Redaktör

Skapa din 
egen jordfabrik 

Jag har alltid under våren med stort intresse börjat gräva i min kompost och förundrats 
över den febrila aktivitet som råder under ytan. Här jobbar jordtillverkarna – maskarna, 

larverna och de mikroorganismer som bryter ner växtresterna. 

Golvkula AB- Annons 
2017-03-16

Ekonomi

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 om annonsen är ok eller om ändringar önskas.

SLITE
EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD

GolvKula AB
MATTOR • KAKEL • KLINKERS • SLIPNING

FIXAR ERA GOLVPROBLEM

TELEFON 22 55 15
 MOBIL 070-566 66 75

 
Arkitekt SAR/MSA
Göran Radhe

www.radhe.se
073 98 11 725

Vi tror att vara medarbetares 
kompetens är grunden till 
eget ansvar och att eget 
ansvar hos vara medarbetare 
ger nöjda kunder 

- ENTREPRENAD 
- INDUSTRI 
- VERKSTAD & SMIDE 
- MÄTTEKNIK & PROJEKTERINIG 

  www.osabgotland.se
Boka gratis hembesök idag!

Tel: 076-941 09 07, E-post:info@slitekok.se
          www.slitekok.se, följ oss på:

Varmt välkommen att kontakta oss.
Tel: 0707-85 80 33, 

E-post: carola@slitekok.se

Behöver du hjälp  
med din bokföring?

Löpande bokföring, Fakturering, 
Momsdeklarationer, Löner, Rot/Rut, 

Arbetsgivardeklarationer

LUCKBYTENOCH KÖKS-RENOVERINGAR.
BRA PRISERHÖG KVALITET!

Lästips
GÖDSEL av sommargotlänningen  
Tina Råman, mycket om kompost 
och jordens näring.

Trädgård
Designbutik
Galleri
Café

Skulpturfabrikens Gårdsbutik & Konstgalleri
Pilgårds Boge, väg 147 mot Slite - Öppettider mån-fre  11-17, lör 11-16

0708 - 22 99 09 / www.skulpturfabriken.se
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Sofia Karlsson sjukgymnastik 
& friskvård
Storg 70 
073 765 8616 
sofia.sjukgymnast@gmail.com

HP Consulting
0705 74 20 74 

Systembolaget
Tullhagsplan
0498222200 

Taxi Norr
Taxi, Riksfärdtjänst & limousine 
0498 650 650
www.taxinorr.nu 

DETTA Är EN ANNONSBILAGASLITE TIDNINGEN Nr 2 / 2013 SID 6

Ändå är golf den idrott som har 
flest utövare i Sverige, näst fotboll. 
Golfklubben är också Slites största 
idrottsklubb med nära tusen aktiva 
medlemmar. De yngsta är i 8-års åldern 
och de äldsta är i 80-års åldern . 

Vad är det som lockar?
Kanske är det naturupplevelsen på den 
vackra golfbanan vid Klints i Othem, 
där Aner å slingrar sig genom banan. 
Där flyger kungsörn och andra sällsynta 
fåglar. Det är historisk mark med bo-
platser och silverskatt från vikingatid, 
bronsåldersgravar och husgrunder för 
den som ser sig omkring. På vår och 
försommar blomsterprakt. Mot hösten 
klar luft och vackra färger. Eller är det 

IDrOTT ELLEr 
prIMITIVT JOrDBruk
Ja, man kan fundera. Man har 
en käpp med en klump i ändan 
som skall slås mot en pytteliten 
boll som skall flyga iväg, helst så 
långt och rakt som möjligt. eller 
puttas ner i ett litet hål i marken. 
emellanåt flyger marken längre 
än bollen. än far den hit och än far 
den dit och än far den ner i diket, 
bollen alltså. hur kan någon tycka 
om golf och slite Golfklubb?

tävlingsmomentet, där alla genom ett 
finurligt handicapsystem kan tävla mot 
sig själv och mot varandra? Antingen 
tävlar man med familj och vänner eller 
i någon av de större tävlingarna som 
ordnas av klubben. Och sedan är det 
naturligtvis motion i den styrka och 
smak som man själv föredrar.

Golfklubben är också en träffpunkt 
där man träffar nya och gamla vänner. 
Man har trevligt tillsammans. Hälften 
av medlemmarna är gotlänningar och 
hälften är sommargotlänningar. Många 
tusen besökare kommer från andra 
klubbar så det blir många möten på bana 
och i klubbhuset där man kan äta en god 
lunch med utsikt över golfbanan.

Vi ses på Slite Golfklubb! 

Jan-Erik Pott
Cementa - Utkast annons slitetidninge höst/vinter 2013
2013-11-01

Gustav Max Lindholm Design

PHONE. +46704096417
EMAIL. gustavmaxlindholm@gmail.com
SKYPE. gustavmaxlindholm
WWW.  gustavmaxlindholm.se

Vår nollvision leder till lägre koldioxidutsläpp

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den 
internationella koncernen HeidelbergCement. Vi tillverkar och mark-
nadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbase-
rade produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och Degerhamn.

Cementa arbetar för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till 
produkternas livstid. Nollvisionen bygger på arbete inom sex områden: energi-
effektivisering, ökad andel biobränslen, alternativa råmaterial som ersättning 
för klinker, karbonatisering – betong tar upp koldioxid, avskiljning och lagring 
samt återanvändning av koldioxid.

Cementas anläggning i Slite är en av Europas mest moderna och energisnåla 
cementfabriker. 

Fabriken satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och använd-
ningsområden. Bland annat lanserar vi en ny cementtyp – Bascement – som ska 
ge upp till tio procent lägre koldioxidutsläpp än föregångaren Byggcement. 

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 2016 ska våra bränslen 
utgöras av 75 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 
jämfört med i dag. 

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella 
koncernen HeidelbergCement. Vi tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder 
kunskap om användning av cementbaseradeprodukter. Tillverkningen sker i Slite, 
Skövde och Degerhamn. Visning för grupper i Slite enligt ök. 0498 - 28 10 00

Vår nollvision leder till lägre 
koldioxidutsläpp
Cementa arbetar för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid 
sett till produkternas livstid. Nollvisionen bygger på arbete inom sex 
områden: energieffektivisering, ökad andel biobränslen, alternativa 
råmaterial som ersättning för klinker, karbonatisering – betong tar upp 
koldioxid, avskiljning och lagring samt återanvändning av koldioxid.

Cementas anläggning i Slite är en av Europas mest moderna och 
energisnåla cementfabriker. 
 Fabriken satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och 
användningsområden. Bland annat lanserar vi en ny cementtyp – 
Bascement – som ska ge upp till tio procent lägre koldioxidutsläpp än 
föregångaren Byggcement.
 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 2016 ska våra bränslen utgöras av 75 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 jämfört med i dag.

AHT Däckservice AB
Stationsgatan 24 
624 48 SLITE
0498 - 22 22 20

EP-bolagen/Mekonomen
”Ditt motorcenter på Norr”
Stationsgatan 24
0498 22 22 20
www.erikpedersen.se

AHT Service i Slite
070822 52 47

Taxi Norr
Alltid fasta priser
0498 650 650
www.taxinorr.nu

Handelsbanken Slite
Tullhagsplan 1
0498 26 00 40
www.handelsbanken.se/slite 

23. Hälsofrämjande Enheten
Seniorernas Mötesplats 
Apoteksg 3
www. gotland.se/mötesplatser  

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

EMAB El & Maskinteknik
enholmen.com

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

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

Service & Tjänster

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

Gute Alltjänst
Stubbfräsning och trädfällning
0498 65 85 85
www.gutealltjanst.se

Swedbank
0498 40 45 50
www.swedbank.se

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

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

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

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

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

Fiskbaren
Slite hamn 
15/6-31/8
www.slitestrandby.se

Slitebadens hotell
Kronbrunnsg 2
0700 96 96 17
slitebaden.com

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

Bo & Äta
Elsas Kiosk
Badhusg/Strandv
ca 15/6-15/8

Slite Kiosk & Biltvätt
Stationsgatan 1/Solklintsv 
0722 22 11 09
www.slitebiltvatt.se

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

Hälsofrämjande Enheten
Seniorernas Mötesplats 
Apoteksg 3 
gotland.se/mötesplatser

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

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

Solklintsskolan Region 
Gotland
Östervallag 12-24 
0498204470 

Samhällsservice

Ahlström Snickeri
070 565 77 67              

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

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

Gutarnas Byggtjänst AB
Boge Mojner 838
0498 22 00 95
www.gbtab.com

L-H Larsson & Co
0498 652282
www.larssonmaleri.se

Slite Stenhuggeri
Kronbrunnsg 6.  
0498220349 
slitesten.se

Östervalls Gräv
0738127050

 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

GISAB
”Suger allt, överallt!”
Solklintsvägen 99
0498 22 21 62

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

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
Vard. 9.00-18.00 Lör. 10.00-13.00 

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.

Sjuströmmar Tel: 0498-22 07 00
Vard. 9.00-18.00 Lör. 10.00-13.00 

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
&

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

L-Golv
070657797

Lutze Conveying
Band för transport 0498272202

Takstens Åkeri
0708280021

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

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

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

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

41. Cementa AB
Fabriksvisning må & to 26/6–9/8 kl 10
Skolgatan 6
0498 28 10 00
www.cementa.se

Slite Växthus/
Slite Kretsloppsodling
0498 22 08 50

Verksamheter
FOTBOLL

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

Slite Golfklubb 
Othems Klint 430  
0498 22 61 70  
www.slitegk.se

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

SLITE CURLING
”BORSTAR MERA”

Cementa Arena Slite 
Isrink, Is , fotboll, utegym m.m.
070 797 43 11 
www.cementaarena.se

Gotland Sports Academy/Bike 
Park
Slite Strandby Strandv 80
0498 62 26 30 Bike 0498 652630                   
www.gotlandsportsacademy.se 

Slite tennisklubb
Strandvägen/Badhusgatan 
gotlandsportsacademy.se

Sport & Fritid

IK Graip
För alla åldrar
Solklintsvägen 19
kansliet@graip.se, www.graip.se 
 

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

MHF-ungdom Norra Gotland
Kurser på Solklintsvägen. 
styrelsen@ngbk.org,  070-521 47 84
www.ngbk.org
 

Slite Dykservice
Kronbrunnsg 4 
0706691286 
www.slitedykservice.se

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

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

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

Sällskapet Länkarna
0498220292

Betelförsamlingen
0733357791

Brf Slite Strandby

Hyresgästförening 
www.hyresgastforeningen.se

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 4 aug. Skolg 3
070 669 17 30
www.lions.se

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

Othem Bygdegård 
Uthyrning för fest, möten, m.m.
Othem Kviende 222
070 221 13 67

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

PRO Slite
0498226777

Slite Rotaryklubb
rotary.se/slite 

SPF Majgu
 

Brf Drömstugan Slite
 

Dyslexiförbundet Gotland
0733357791 

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

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

Slite Marknad
Sista helgen i augusti
www.slitemarknad.se

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

Föreningar & Museum

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. 

 

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

Jord i Slite
Solklintsv/Othem

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

Kupan - Röda Korset Slite 
Tullhagsplan 9
0498 28 83 21
kupan.slite@rkgotland.se

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

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

Butiker

Grönlunds Auktioner & 
Second hand 
Storg 55
  

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!

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

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

Snicken
Byggvaror Sju Strömmar 
0498 202291

Du behöver inte vara bofast i socknarna för att bli medlem. 
Välkommen till Slite, www. slite.nu
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2 aug
Slåtter i Laxare änge, Othem Boge Hem-
bygdsförening

3 aug kl 10 
Slite Lions stora loppmarknad på Myrstens 
gård, Slite 

12-18 aug
Gotland Art Week med Deckardagar

24-25 aug
Slite marknad. 

6-8 sept
Kulturarvsdagen 2019

6-8 sept
TV-Pucken, Cementa Arena Slite idrottscen-
ter

 7-8 sept
Gotlands Skördefestival, Lövsta Roma 

10 sept 
Bräusstart kl. 18.30, Boge Bygdegård

21 sept 
Cementa 100 år  

21-22 sept 
Fårönatta, Fårö Framtid.

28 sept 
Strandstädning, Slite strand. Slite In-
tresseförening

Sept  
Bogedagen med massor av aktiviteter i 
kyrkan och vid bygdegården. Utställning 
av gamla traktorer, hoppborg, ullspinning, 
servering m.m.

1-4 okt
Trill int ikull – fallförebyggande
kampanjvecka 

5 okt kl 10-14 
Höstmarknad, Othem Bygdegård

27 okt 13.00
Kaffekalas Korsbygården. Lärbro Hembygds-
förening
 .
20 okt kl 14 
“Kaffikalas” Othem Bygdegård

4, 11, 18, 25 november  
Årsrika - vandringsutställning i samarbete 
med Gotlands museum 
Tema för träffarna är minnen och sinnen, 
Seniorernas Mötesplats Kilåkern Slite

30 nov 
Julmarknad kl. 11-16 i Tingstäde fästning

7 dec 
kl 10-14 Julmarknad, Othem Bygdegård

Maj 

Seniorernas mötesplats i Slite erbjuder 
aktiviteter på:
Måndagar från kl. 10-15
Torsdagar från kl. 13-15

Utöver ordinarie program erbjuds: 

Måndagar kl 18-20 Sjöfartsmuseet i Slite
Cementa visning 

1 april - 30 september
Uthyrning av båtar Tingstäde träsk 0722-
240541 

24 maj 
distribution Tidning Slite

23 maj
Kulturveckan avslutas med  Kören Fåröfröjd  
kl. 14:00-15:00, Seniorernas Mötesplats 
Kilåkern, Slite

25 maj
Tingstädedagen – öppet i Polhemsgården, 
fästningen, Kutkäldu
kl. 10-16 och Torpet kl. 11-13. 

30 maj – 2 juni  
Öppna Ateljéer

30 maj 09.00
Gökotta vid Kaplanstugan. Lärbro Hem-
bygdsförening

31 maj
Frukostträff kl 9-10, Storg 95,  
Slite Intresseförening

2 juni  kl.13.00
Invigning Lärbro Bygdemuseum Kap-
pelshamnsvägen 14

6 juni 
Nationaldagen i Hotellparken i Slite. 
Arr av Svenska Kyrkan Norra Gotland 

- Nationaldagsfirande på Gotlands 
Försvarsmuseum. 
Parkering Polhemsgården. 
 
14-15 juni
Gotland Triathlon, Slite Strandby

17 juni kl 18. 
Roadrun (bilorientering), Othem Bygdegård

19 juni
Slåtter från kl. 17.00 vid Boge Bygdegår

20 juni
Midsommarstången kläs kl. 19 vid 
Polhemsgården, Tingstäde 

21 juni
Midsommarfirande: 

kl. 14.00. Stången kläs. Dans och musik. 
Därefter kaffe, lotterier m.m. vid Boge 
bygdegård
kl. 12.30 vid Polhemsgården, Tingstäde 
 

23 juni - 13 juli 
Lars Håkansson - silversmed Höör ställer ut 
på i Galleri Vagnslidret, Skulpturfabriken 
Boge. Invigning 23/6 kl 13.00 av professor 
Kerstin Wickman

25 juni
Enholmen. Avgång kl 10 och 13. Guidade tur 
med invigning av kanoner och salut. 
Bokn via Romabokningen eller Destination 
Gotland

Juli
 
Museet Strandridargården  öppet tis- och 
torsdagar kl. 14-16 i juli. Othem Boge
 Hembygdsförening

Jollekurser Slite Båtklubb, Lännahamnen
1-5 juli kl 9-15 Nybörjarkurs
8-12 juli kl 9-15 Nybörjarkurs
15-19 juli kl 9-15 Fortsättningskurs
22-26 juli kl 9-15 Avanti
Bokning: Nils Lyth 0722020129 nils.lyth@
hotmail.com

1 juli kl 19-21 
Bakluckeloppis. Bokning av plats  070-
5883355, Othem Bygdegård

2 juli
Enholmen. Avgång från Slite hamn kl 10 
och 13. Båtresa o guidning med visning av 
donjon a 290 kr. Bokn via Romabokningen 
eller Destination Gotland

4  juli 
Sommarkväll i hotellparken kl 18,  i samar-
bete med förening/företag 

6 juli 
SM i kubb vid Slite Strandby, cirkusplatsen 
kl 10. Boka Peter 070-683 54 13 eller 
Danne 070-962 73 72

7 juli 
Sommarkväll vid Aner kvarn. Pettson Kapell 
underhåller. Kl. 18 kostar 50 kr.

9 juli
Enholmen. Avgång från Slite hamn kl 10 
och 13. Båtresa o guidning med visning av 
donjon a 290 kr. Bokn via Romabokningen 
eller Destination Gotland

11 juli 
Sommarkväll i hotellparken kl 18, i samar-
bete med förening/företag

11 juli  kl.19.00
Spelmanskväll på Barläst. Till minne av 
Riksspeleman. Svante Pettersson. Lärbro 
Hembygdsförening

14 juli
Haimkumstdag vid Museet Badhusgatan 
Slite, Othem Boge Hembygdsförening15 
juli kl 

14 juli - 4 augusti
Katia Colt – keramik, Stockholm, Gus-
tavsberg. Vernissage 14 juli kl 13. Galleri 
Vagnslidret, Skulpturfabriken Boge

15 juli
Dag Westling, irländska visor (måndag), 
Othem Bygdegård

16 juli
Enholmen. Avgång från Slite hamn kl 10 
och 13. Båtresa o guidning med visning av 
donjon a 290 kr. Bokn via Romabokningen 
eller Destination Gotland

21 juli
Enholmens dag. Kläder efter väder. Ta med 
kaffekorg. Kl. 12 
Othem-Boges Hembygdsförening

23 juli
Enholmen. Avgång från Slite hamn kl 10 
och 13. Båtresa o guidning med visning av 
donjon a 290 kr. Bokn via Romabokningen 
eller Destination Gotland

13 juli
Sockenmarknad vid Vike minnesgård kl. 
10.00 - 15.00 Boge

18 juli 
Sommarkväll i hotellparken kl 18 , i samar-
bete med förening/företag 

14-21 juli
Sommarhockey födda Knatte från 2004, 
Cementa Arena arr: IK GRAIP

21-28 juli
Sommarhockey Cementa Arena arr: IK 
GRAIP

21 juli – 3 aug
Vagnslidret Skulpturfabriken Boge

21 juli 
Cirkus Brazil i Slite

21 juli
Loppisrace med start kl 10, Tingstäde

25 juli
Slite Expo, gamla och andra udda bilar 
hotellparken från kl 17

30 juli
Enholmen. Avgång från Slite hamn kl 10 
och 13. Båtresa o guidning med visning av 
donjon a 290 kr. Bokn via Romabokningen 
eller Destination Gotland

Maj - December

0702 66 83 92
lo@lotass.se lotassgotland
www.lotass.se

Lanthamnen i Slite
Utmärkt för möten, kurser, 
bröllop, fest, träffar, m.m.

Kök med porslin.
070-245 79 70

slitebatklubb.se

Festlokal Kajutan

Leader Gute   |   Roma Lövsta 12, 622 54 Romakloster   |   0498-501 80 
www.leadergute.se   |   info@leadergute.se

Har ni en idé om att tillsammans 
med andra utveckla er bygd?

Då kan ni söka projektstöd från 
Leader Gute för att förverkliga den!

- vi löser hela problemet

www.databyran.nu

69 15 00 Skarphä l l

Slite Utveckling / Storgatan 95
jämna veckor tors kl. 9-10

Ni hittar oss på hamnen i Slite
Öppetider : mån-fre 10-18, lör 10-15, den 30/6- 4/8  har vi även söndagsöppet 11-15

tel. 0498-220920 mail: slite@gahms.se 

ALLT FÖR HEM & TRÄDGÅRD
BADLEKSAKER, KLÄDER, DJURTILLBEHÖR,

 VERKTYG, VAXDUKAR, GARDINER, BADLAKAN M.M.

ÅRETS HÖJDPUNKT 2019! 
Slite Lions loppmarknad 
3 Augusti klockan 10,00 

på Myrstens gård.

Något att skänka? 
Lämnas tisdagar under 

Juli kl.18-20

Kontakt: 070-559 6393,
 0498-220870.

För hela livet 

Samtalen 
Gemenskapen 
Tron 
Längtan 
Glädjen 
Sorgen 
Vardagen 
Festen 

Musiklekis, kyrkis, barnkörer, ungdomsträffar, pilgrimsvandringar,
hantverk,vuxenkörer, samtalsgrupper, konfirmander, 
måltider, fika, konserter & gudstjänster 
svenskakyrkan.se/norragotland

Välkommen till 
Seniorernas mötesplats!

Träning, kultur och social gemenskap
Apoteksgatan 3, Slite

Måndag och torsdag 9.30-15.30
(utökade tider vissa månader) 

www.gotland.se/mötesplatser
Ta gärna med en vän!

Action club

Kom till oss i Lärbro eller spana in vår hemsida för att kolla vart vi dyker upp med vår Popup shop i dag.
Norrvangev.1 (FD gymmet Helheten), Lärbro 0498-225030. www.actionclub.se

Gotlands skönaste träningsanläggning?  
1300 kvadratmeter inne samt ett ordentligt utegym.
Du kommer att gilla oss oavsett om det är maskiner, 
Rehab eller rostiga vikter som är din grej. 

  Vi har prylarna och attityden. 
 

Electrosurf, elektrisk onwheel 
(30km/h så när snowbord du kan komma), Sup, 

jetsurf (65 km/h), RC-bilar, dykcenter, enhjuling, 
cyklar, boende, restaurang och mycket mer.

Redo för lite adrenalin eller balans? 
Vi flyter med värdighet mellan yoga och strongman.
Våga dig hit, du kommer inte att ångar dig. Ibland dyker vi 
upp på andra platser med våra yoga, core och kettlebell pass.

GYM TRÄNING ACTION

Träolja 3l  ord.pris 119:-

99:-
Vattenkannor 10l

29:-

Citronella Myggljus 
55h ord.pris 29:-/st

2 för 
 39:- 

Grillkol/Briketter 
 ord.pris 29:-/st

3 för 
 75:- 

VÄLKOMNA IN OCH FYNDA!

Tel 0498 - 21 04 44
gotland@begravningab.se
Söderväg 6B, 621 58 Visby

www.begravningab.se  

Boge Friggars 165, SLITE 
För öppettider, besök:

www.gotlandsstrumpfabrik.se 

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

Öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör 10-13 
Boge mojner 828B

www.elon.se

www.sliteel.se
0498-220854



lshall & Idrottshall
Uppvärmd konstgräsplan

Stort utegym
Belyst löparspår

Åtta omklädningsrum

För frågor, bokning och information maila 
info@cementaarena.se eller ring 070-7974311

www.cementaarena.se

Vi har paketlösningar med boende, mat och träningsmöjligheter

Boka läger hos oss! 

MYCKET, LITE - ALLT I SLITE

WWW.SLITE.NU

I Slite finns det mesta och det är nära till allt. 

Affärer och service, Badstrand med tennisbanor 

och badflotte. Hamn med fiskbar på sommaren, 

Gotlands enda skärgård, Hotell, stugby, 

camping, Golfbana, Ishall,konstgräsplan,  

Tennisbanor och flera sporthallar.  

Vänliga människor som gillar Slite!

Välkommen till Slite Intresseförenings hemsida. 

 Här kan du hitta aktuell information om vad 

som är på gång, bio, teater, i föreningar 

och företag.

Tema Hållbart!
Boka plats på www.slitemarknad.se

Gotlands största och roligaste marknad

24-25 aug

IK GRAIP bidrar till ett starkt 
och hållbart samhälle genom att 
erbjuda aktiviteter och platser 

där människor kan mötas för att 
skapa tillit och förståelse för va-

randra. 

Tillsammans skapar
vi möjligheter, 

tillsammans mår vi bra!

Föreningen för
alla åldrar

IK Graip erbjuder 
aktivitet i form av:

Konståkning
Ishockey
Fotboll

Innebandy
Badminton

Gympa
Gym        

Mer info finns på 
vår hemsida 

www.graip.se


