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Vi fråntar oss ansvaret för feltryck

Ett stort tack till alla som gjort det möjligt att 
producera Slite tidningen nr 9

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 ta del av tidningen Slite med omnejd nr 9
Årets tema Generation.  Ett tema som fick en förändrad innebörd under 

våren. Pandemin kommer ingen av oss att glömma och den kommer troligen 
att förändra vårt sätt att leva och påverka nästa generation. Svårigheten 
med årets produktion av tidningen har naturligtvis varit ovissheten om 

vilka evenemang som kommer att gå av stapeln, när startar aktiviteter och 
annonsörer som är osäkra på intäkter. Aldrig tidigare har vi varit med om så 
många frågetecken. Men Slite Utveckling och Slite Intresseförening tycker 

det är viktigt att visa allt vi kan erbjuda besökare och gotlänningar. 
Välkomna till Slite !
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- Ett skifte i ett familjeföretag kan som regel inte bli till hundra procent 
rättvist. Det är en annan sorts rättvisa man behöver eftersträva, en 
relationell rättvisa. Det kan uppnås om alla syskon, även om de som 
inte ska ta över, blir involverade och känner sig delaktiga. Om alla är 
insatta i vad skiftet gäller undviker man fantasier som kan skena iväg. 
Det är viktigt inte minst för den som tar över ska få legitimitet från 
sina syskon. Hur man sedan kompenserar syskon kan ske på många  
olika sätt. 

Lisen i företaget Kebbe & Sandström handleder och ser till att alla blir 
delaktiga. Ett komplement till den rådgivning som erbjuds av ekonomer 
och jurister. Att diskutera siffror och paragrafer är viktigt men tilliten 
för att kunna berätta hur man tänker och känner kan vara avgörande 
för att vänskapen inom familjen blir bestående.

Slite Intresseförening 
… är en föreningen som har genomgått några generationer men är rätt 
ung. Vad är ung och vad är gammal? Förening som har formats genom 
sammanslagningar av företag-, köpmans- och hantverksförening. 
Men vem kan skriva dess historia?
Dagens styrelse välkomnar dig som medlem: 
Ann-Sofie Löfstedt 
Anders Johansson
Carl Linder
Dag Strauka
Jens Söderberg 
Johan Lundqvist, ordförande
Mathias Sundqvist

- Mait  Juhlin

Att dessutom kärestan Pernilla var den mest lyckade partnern även 
yrkesmässigt gör Slite Stenhuggeri till ett modernt och framgångsrikt 
företag med det äldsta byggnadsmaterialet. 
Carl Bertil Myrsten lär ha varit en av de färgstarkaste redarperson-
ligheterna som har funnits i Sverige enligt Sjöfartstidningen. Folkfesten 
som familjeföretaget Rederi AB Slite skapade i samband med Viking 
Lines jungfruturer är än idag för många slitebor oförglömliga minnen. 

I Slite finns det många företagare som genom åren har sålt till en 
anställd, till en konkurrent, en okänd eller till en familjemedlem. Här 
ger vi några exempel. Glädjen att få se företaget blomma vidare och 
utvecklas är stor. Förmågan att acceptera att det inte blev som man hade 
tänkt sig är också stor. 

Idag är vi alla oroade. Vänner, grannar, kollegor kämpar för att få 
ihop ekonomin och all oro som följer med skulderna. Men om vi får vara 
friska och leva in en sund miljö kommer vi tillsammans att möta nya 
generationer.
Köpmannaföreningen Gotlands handel ger en varierande bild av 
handelns utveckling i sin jubileumsbok och författaren Lars Bäckman 
har bland annat intervjuat psykolog Lisen Kebbe som har doktorerat i 
generationsskiften inom familjeföretag. Hon vet kraften i familjesamtal 
under skiftesprocessen: 

Allt är möjligt men inget är självklart
Johan på Slite Stenhuggeri hade inte tänkt 
att bli stenarbetare men han vågade prova 
och hans far likaså.

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

Restaurangen öppnar i juni, aktuella öppettider kommer på Facebook
Vecka 28 – 31 Livemusik vissa dagar under veckan.

Nybyggda och moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för 
6 personer med mycket ljus och öppna ytor till sommar 2020.

Restaurang 0498 - 341 44 | Reception 0498 - 340 11
www.aminnefritid.se | info@aminnefritid.se |     @aminnefritidhavsbad |     @aminnefritidhavsbad

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

Frukostmöte med Slite Intresseförening





Farfars båtar
Tre generationer sjöfartshistoria med familjen

 Myrsten och Slite i aktern
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Det finns ett stort hus mitt i centrala Slite. Ett klassiskt Gotlandshus 
med höga gavlar, en gång i tiden ett landmärke för sjöfarare; Myrstenska 
huset. Här bodde Johan Niclas Myrsten med hustru Elise och tio barn 
från 1876. Johan Niclas hade en dröm om så mycket gotländsk sjöfart 
som möjligt. 
 Han befolkade inte bara Slite med sina tio barn utan även med 
sina skepp. Han drogs som en magnet till hamnen dit skeppen kom 
och gick. Skepp som förliste, såldes på auktion; många skeppen  
inhandlades som vrak. Hans skutor gick både på Östersjön, Nords-
jön, och några ända till Amerika. Hans drömmar var inte alltid de 
mest lönsamma. Sönerna suckade djupt över sin fars aptit på gamla  

segelskutor. Vad levde han på, hur kunde han försörja familjen om nu 
skeppen inte gav det klirr i kassan han förväntade sig? Han hade ett 
ben till att stå på; krogen och gästgiveriet i Slite samt vin- och spritförsäl-
jning på norra Gotland. Där fick han plus och minus att gå ihop.

Hans son Gustaf Myrsten satsar på ångan, tar djupa tag i plånboken 
och stora lån. Fartyg med ånga och dieselmotorer blir ett lyckokast trots 
två världskrig och depressioner. Att läsa årsredovisningarna är som att 
vara på ett gungande hav, en berg- och dalbana av upp- och nedgångar 
där hoppet inte slocknar och där man ständigt ser ljuset i tunneln.  

Det börjar hoppfullt 1910 och sträcker sig över två världskrig. Det är en 
orolig tid med inte bara grynnor som kan sänka skepp. Minor, u-båtar, 
strejker, lockouter och trissade priser på kol är andra hot som påverkar 
lönsamheten. Mitt i nerförsbackarna när vem som helst hade valt att 
hoppa av och kanske satsa på något mer jordnära och mindre konjunk-
turkänsligt, lägger han i högsta växeln och satsar sig ur motgångarna. 
Inte mindre än tre nya fartyg får vatten under kölen och Slite i aktern.

Johan Niclas Myrsten började med segelfartyg 
med Slite som hemmahamn 1867. Han blir redare 
för ett tjugotal skepp med segel som drivmedel. 
 Hans son, Gustaf, satsar på ångan och  
propellern. Han var både sjökapten och redare. 
Hans barn fortsätter med motordrivna fartyg.  
Bröderna Robert och Carl Bertil blir två drivande 
redare. Robert håller sig till lastfart. Carl Bertil 
satsar på färjetrafik till Åland och Finland.

“Fartyg med ånga och dieselmotorer blir ett 
lyckokast trots två världskrig och depres-
sioner”

Myrstenska huset

Johan Niclas och Elise med sina tio barn 1891
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Nästa generation kommer att överge lastfarten. De bygger två nya, 
större lastfartyg för Atlantfart och två mindre. Och det är precis som på 
farfar Gustafs tid, stora pengar som satsas. 

1957–58 dyker fraktmarknaden. En tidningsnotis med efterlysning 
om någon som vill satsa på trafik till Åland från Roslagen blir en tän-
dande gnista till en total omsvängning för Rederi Slite med Carl Bertil 
som redare. MS Slite får order att ta sig till Simpnäs på Väddö, kajen 
testas och det blir en provkörning till Mariehamn för att se om det gick 
att ta sig över på tre timmar. Det här är senhöst 1958. Ett halvår senare 
avgår första ordinarie turen till Åland; en början på det som senare  
skulle bli den svenska delen av Vikinglinjen, de röda båtarna till Åland 
och Finland. 
 Från 1959 till 1993 levde familjen och släkten av att frakta folk, bilar, 
bussar och långtradare fram och tillbaka mellan Sverige, Åland och  
Finland. Seglatsen till Åland och Finland får ett abrupt slut när  
rederierna Slite och Volo tvingas i konkurs 1993.  Nästa generation, Carl 
Bertils son Gustaf fortsätter med sjöfart till bland annat Gotska Sandön 
och trafik i Stockholms innerstad.

Det här är min familjs historia. Min far, farfar och farfarsfar var välkända 
personer i Slite. De har stolt visat upp sina fartyg i Slite hamn, måna 
om det gotländska arvet. Om allt detta vill mina barn att jag berättar. 
Husets och familjens arkiv är utgångspunkten för berättelsen. Det är 
med både privata och objektiva glasögon jag har kastat mig in i projektet 
”Farfars båtar”. I mina djupdykningar börjar jag med seglen, går vidare 
med ångan för att landa i den första turen till Åland. Min förhoppning 
är att sjösätta projektet i bokform under hösten.

Boken är en uppföljning av Farfars rötter (2017) där familjens sjöfarts-
historia fick ett mindre utrymme då fokus låg på spårning av familjens 
ursprung i den gotländska myllan.  

Charlotte Lautmann
f Myrsten

GOTLANDS

SKÖNASTE HÄNG

Hittar du hos oss i Slite

FÄRSK FISK • GOTT KÄK 
TREVLIG DRYCK

 
Öppet Tis-Lör mellan 11-18 hela sommaren! 

Du hittar oss på Frans Degemans väg 8
i Slite hamn

BEACH BAR • À LA CARTE
AFTER BEACH 

 

 

Öppet alla dagar 11 - sent. Köket stänger 21
Vi finns på Strandvägen 4 i Slite

072-304 44 93

070-605 56 93

Farfars Båtar
1867-1964    Från kalkskutor till bilfärjor

Charlotte Lautmann

Gustaf Myrsten (18 år) ombord “Axel Westfelt” 1895 i New York, 
längst bak, klädd i Vegamössa



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

lammskinn,hantverk, ull och garn.

För info se www.gisslause.se

Sorby Gårdsbutik
Lammskinn, linneprodukter, 
hantverk samt kött från vår 

egen gård 2 mil norr om 
Visby. Välkomna!

Sorby Gård
Stenkyrka Sorby 205, 

624 42 Tingstäde, 0706-197080 
www.gotlamm.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"      
Följ oss på facebook- Vägume Kvarn.

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 22 juni – 15 augusti 11 – 17

10 april – 20 december: 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

Fått utmärkelsen årets 
fårföretagare samt 
levererat lammkött  

till Nobelfesten

 Sveriges vackraste 
lammskinn 2020

Generation Kalasbyxa

På Gotland finns flera företag med potential att växa, men som är i behov 
av externa finansiärer för att utvecklas. Produkt Gotland tillsammans med 
Slite Utveckling och andra utvecklingsbolag, samarbetar för att hjälpa 
dessa företag att hitta passande finansiärer genom satsningen Gotlands 
Lokalfinansiering.

Att låna ut pengar till växande företag ger oftast bättre ränta och högre 
avkastning än ett sparkonto på banken. Alla typer av investeringar innebär 
givetvis vissa risker, men just den här typen av satsning kommer med mö-
jligheten att stödja en lokal verksamhet, stötta den gotländska  
entreprenörandan och utöka ditt kontaktnät. 

Välkommen till vår gård Botvalde i Gothem. 
Här producerar vi ekologisk mjölk och kött. 

Vår filosofi  är enkel: kan vi inte stå för det vi 
producerar ska vi inte producera. Vi säljer 
kött från och kalv samt charkprodukter som 
korv, hamburgare och chark. Recepten är 
våra egna och vi har alltid 95-98% kötthalt. 

Vi använder inga konstiga tillsatser eller 
smaksättare och säljer allt fryst.

Just nu söker följande företag kapital för att växa ytterligare:

Hemse biltvätt – Med målet att starta södra Gotlands första och enda biltvätt.
Sunset Balcony – En balkong som ger dig en underbar utsikt, var du än är.
Wavy – Enkelt bokningssystem för frisörer och kuander.
Överstekvarn Chili – För att utöka tillverkningen av salmbärssylt.
Stafva gård – Vill öka mjölkförsäljningen i Mälardalen.

För dig som vill investera, eller som har en affärsidé i behov av kapital, 
besök gotlandslokalfinansiering.se för mer information.

Företag i framkant
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Generation Kalasbyxa
Jag börjar bli gammal. Det är bara att inse.
Sakta men säkert och väldigt plötsligt har åldern smugit sig in i min dagliga 
vokabulär.
Jag använder mig av uttryck som:

-  När jag var liten…
-  När vi var små fick vi minsann…
-  Jaha då var det måndag igen, vart tar veckorna vägen?

Jag föddes mitt i 70-talets brunorangegula färgpalett. Både mode och inred-
ning gick i dessa murriga färger blandat med stickat, plysch och gabardin.

Att vi ens orkade vara glada i dessa färger? Men det var vi. Vi hoppade, sprang 
och gick på finkalas i våra träskor. Du fattar själv vilka starka vrister och plat-
tfötter vi har byggt upp pga dessa icke fotriktiga skor.
Minns när jag hade julgransskakning och klätt mig i det finaste som min 
garderob kunde erbjuda. En vit skjorta med volanger, senapsgul plyschväst, 
vita kalasbyxor och en grå ullkjol med pressveck! En riktig fashionista redan 
då med röda kinaskor till det. Ni som inte vet vad kalasbyxor är, så är det just 
kalasbyxor. Strumpbyxor som används vid finare tillställningar.

Jag hade någon slags hatkärlek till detta påfund eftersom hur mycket man än 
drog upp dom över magen så var dom alltid för låga i grenen. Men ska man vara 
fin får man lida pin! som gamla folk säger.
Det bjöds på marängsviss, tomtebloss och alla fick en godispåse som innehöll, 
en mandarin, ett russinpaket, en ballong och några hårda kolor…säkert gamla. 
Men vi ser jätteglada och tandlösa ut på bilderna i alla fall… vi ser ju för fan ut 
som små tanter på PRO ś-julmöte!
Sonen Plura har haft sin första julgransskakning. Dom ser också nöjda ut när 
det serveras marängsviss med tomtebloss och flickorna bär kalasbyxor.

Livet var så enkelt som barn, precis som det ska det vara.
Men jag minns tre stora grejer som man ändå tänkte på som barn:
- De svältande barnen i Afrika som man ständigt vill skicka sina kalla matrester 
till. Tänk vad glada dom skulle bli över mitt paket med segtuggad kalops och 
levergryta.
- Storpotäten som har förstört barndomen för så många barn i Sverige. Många 
psyksjuka vill nog skylla allt på detta barnprogram men så hemskt var det 
väl ändå inte? Då ska vi inte dra upp Clownen Manne…en mimande man i 
trikådräkt som åt låtsatsbananer och cyklade i motvind inomhus. Scary!!!

- Palmemordet den 28 februari 1986. Denna hemska händelse väckte mig ti-
digt på morgonen och det värsta av allt denna dag, tyckte jag DÅ, tänk på att 
jag bara var ett barn, men God Morgon Sverige blev INSTÄLLT! Det betydde 
alltså att Hacke HackSpett inte skulle visas. Inget tecknat. Sorgens dag i dubbel 
bemärkelse. Fattar ni nymodiga barn att tecknat bara visades på helger och 
julafton?

Våra föräldrar var inte heller så noga, som dagens föräldrar är. Helgerna be-
hövdes inte alls fyllas med en massa barnaktiviteter eller familjemöten för att 
gå igenom nästa veckas matschema.

Det fanns inget Kotteland? - Nej men gå ut i skogen och plocka hur många kot-
tar du vill!, Simskola? - Vi kastar dig i vattnet så lär du dig att simma vare sig du 
vill eller måste. Shoppardag i stan? - Det tar en halv dag att åka in till stan och 
vem har lärt dig sådana konstiga ord?
Man åt vad som serverades. Även om det var det äckligaste man visste, så satt 
man kvar och planerade sin flyktplan när alla andra hade gått och lagt sig.

Ingen tog bilder på dåtidens maträtter, inte ens kokböckerna hade bilder, de 
bestod bara av text för att maten var så enkel och ful så man kunde inte miss-
lyckas.
Man var ute och lekte tills det blev mörkt och du trodde kanske att ingen visste 
vart du var, men alla grannar hade stenkoll på varandras ungar. Grannarna 

fungerade som ett stort kollektiv av dygnetruntmammor.
Vi ungar hängde liksom bara med överallt, vare sig man ville eller inte och fick 
föräldrarna med nån extraunge i förbifarten så var det helt ok...vare sig man 
ville eller inte.
Fick man tråkigt använde man sig faktiskt av fantasin. Alla dessa fantasivärldar 
som man har byggt upp och lekt i timtals. Ingen annan har tjänat pengar på 
dessa världar och man behövde inte köpa till något dyrt från en app. Ville man 
ha något extra till sin värld, ja då  bytte man ett glittrigt bokmärke mot en fin 
pinne, eller sin lillasyster mot en glass. Allt var så enkelt tills glassen tog slut 
och mamma undrade varför Sara hade flyttat in hos granntanten.

I all enkelhet bestod Fredagsmyset av varma mackor med svampstuvning. 
Varm nyponsoppa med glass som toppades med små biskvier. Tacos hade inte 
ens kommit till vårt avlånga land, så vi fick faktiskt tänka till själva och då blev 
det denna meny.
Familjerna trängdes i hörnsofforna varje fredag med sina stora frisyrer framför 
Dallas och tio säsonger efter att Bobby Ewing blivit mördad stiger han ut ur 
duschen och allt var tydligen en dröm, det fick ju typ oss alla att tappa axel-
vaddarna. Vad hände liksom?
En annan tanke som slog mig när jag började med denna nostalgitext var när 
mitt första syskon föddes. Då skulle jag och pappa in till BB och hälsa på och 
jag var lite hostig. Coronaviruset var ännu inte på tapeten, men man fick ta det 
säkra bakom det säkra så jag och pappa fick stå bakom en hostsäker glasruta 
och titta på bebisen.

       - Gulligull… sedan lade sköterskan ner bebisen i sängen av hårdplats igen 
och rullade iväg. Nu skulle vi få komma in och ha lite egentid med mamma…i 
rökrummet... med tio andra bolmande mammor i sina blekrosa sjukhusrockar.

Hallo personaaalen, vad hände med min farliga hosta? Ja den kvävdes väl där 
inne bland all annan äcklig rökhosta.
Tack och lov så har ju dom slutat med dessa blekrosa rockar, hur tänkte dom 
egentligen? Jag menar, man är ju inte så snygg som nyförlöst. Blekrosa och 
småfet är man ju i alla fall och så en rock i samma nyans på det!

Och bara hur vi färdades i bilar kan ju skrämma livet ur vem som helst! men nej 
då, så lättskrämda var inte vi. På den tiden klämde man in så många som mö-
jligt i kombin plus några till. Hade man tur fick man VIP-platsen bak i skuffen, 
där kunde man ligga ned med raklånga ben.
Skulle vi åka något längre, så klämde Morsan in en massa kuddar och täcken 
framför oss…jag tror faktiskt att hon hade någonting på gång där, utan att 
skryta men det kan ha vart hon som helt ovetandes uppfann krockkudden.

Trots friheten att välja plats i bilen med eller utan bälte så fanns det andra regler 
som vi skulle följa:
Morsan satt fram, lik en kedjerökande dj och skötte bandspelaren. Men man 
fick inte tjata för många gånger om volymen, eller be henne spola fram till 
nästa låt, nej nästa låt som egentligen var innan den förra, eller den fjärde…

 – Nej nu skiter jag i det här, nu får ni lyssna på radion istället för Smurfarna.

Skulle Farsan backa och lade upp armbågen på förarsätet som stöd, då visste 
man att nu är det allvar. TYST I BILEN! ingen stör den som backar med armbå-
gen.
INGEN får tända taklampan när bilen rullar! Fattar ni att man kan krocka och 
dö då? Man lämnar ALDRIG nycklarna i när man tankar, bilen kan explodera 
då!

Jag tror minsann att dessa regler ännu sitter i mig, blir skitnojig när Plura 
försöker tända en cigg…nej jag menar lampan i taket. Jag vet ju att han sitter 
ordentligt fastspänd och att hans armar inte når över cykelhjälmen på huvudet.
Det blev ju faktiskt ett bra folk av min generation också, trots all enkelhet. Vi är 
nog mest tacksamma över att vi tog oss igenom den tjocka dimman av rök och 
hårspray och klev helskinnade ur bilen med eller utan axelvaddar.

Livet borde firas i all sin enkelhet med kalasbyxorna på.

Kåseri av Tora Lindström

“ Det fanns inget Kotteland? - Nej men gå ut i 
skogen och plocka hur många kottar du vill! ”
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#bilden-av-slite Bilden av Slite
När jag flyttade till Slite 2017 insåg jag hur 
vackert samhället var. Det är lätt att enbart 
fokusera på cementfabriken, men ju mer jag 
promenerade omkring desto tydligare blev 
det att Slite hade så mycket annat. Samhället 
är grönt och frodigt, stranden helt underbar 
och invånarna hjälpsamma och pratglada.

Instagram Slite_idag
Eftersom jag arbetar med marknadsföring 
och media bestämde jag mig för att starta 
ett Instagram-konto tillägnat Slite, där jag 
kunde dela mina små glimtar av det vackra, 
intressanta och roliga som jag träffade på i 
mitt vardagsliv. Oftast bilder tagna i farten 
med mobilen, p
å väg till affären eller hem från jobbet. Jag 
berättade inte för någon, jag tänkte att de 
som var intresserade kanske skulle hitta dit 
tids nog. Inte har kontot någon enorm föl-
jarskara, i dagsläget runt trehundra stycken, 
men vad jag förstår är det många som gillar 
bilderna. 

Vissa följare är sommargotlänningar med 
stugor i, eller kring, Slite. De tycker om 
att se årstiderna skifta i trakten, något de 
annars hade missat hemma på fastlandet. 
Andra uppskattar att få se Slite ur ett annat 
perspektiv än sitt eget, är nyfikna på var jag 
dyker upp härnäst eller vilka som råkar bli 
med på bild.

slite_idag
Slite, Gotland

lorem_ipsum dolor sit amet  #augue #adipiscing 

508 likes

FÖLJ
slite_idag
Slite, Gotland

lorem_ipsum dolor sit amet  #augue #adipiscing 

508 likes

FÖLJ

slite_idag
Slite, Gotland

lorem_ipsum dolor sit amet  #augue #adipiscing 

508 likes

FÖLJ
slite_idag
Slite, Gotland

lorem_ipsum dolor sit amet  #augue #adipiscing 

508 likes

FÖLJ

#slitehund
På grund av GDPR brukar jag undvika att 
ha med människor på bild. När det behövs 
frågar jag om lov att fotografera, och möts 
alltid av stort intresse för vad jag pysslar 
med. Hittills har ingen tackat nej att med-
verka, och speciellt tacksamma är alla fina 
hundar som inte har något emot att bli lokala 
Instagram-kändisar i utbyte mot några klap-
par och lite småprat. 

Efter tre år och över femhundra bilder är det 
extra roligt att titta tillbaka i flödet. Jäm-
föra årstider, högtider eller när den första 
ramslöken slog ut. Trots mängden bilder är 
jag inte ens i närheten av att ha utforskat alla 
vackra delar av Slite. Vi får se hur lång tid det 
tar. När jag är färdig börjar jag nog om igen!

Namn:  Jenny Sköld
Bor:  Slite
Gör:  Fotar Slite till Instagram-kontot 
”Slite_idag”, copywriter på Oss Creative 
och marknadsföringsansvarig hos Cementa 
Arena.
Fotar helst:   Hundarna i Slite är ju under-
bara, charmiga Kelly träffar jag ofta på, 
men det blir mycket hav faktiskt. När träden 
blommar på torget är också en höjdare.

Bästa foto-minnet: När jag hittade en sälkut 
i hamnen, eller den snart 50-åriga sköld-
paddan Lotta som hade rymt hemifrån. 
Båda finns med på Instagram!
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Med ett 
hjärta av sten
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Hårt jobb, mjuka värden
Det blåser i Slite hamn och SMHI har precis utfärdat en klass 2-varning. 
I ett rött hus med stentrappa har Slite Stenhuggeri sin verksamhet, och 
väl innanför dörren är det varmt och lugnt med vacker utsikt över havet. 
På var sitt kontor sitter Johan och Pernilla Lövgren. 
 Pernilla är upptagen i telefon, något hon brukar vara, då det är hon 
som sköter kontakten med kunder, transportföretag och alla som på 
något sätt är inblandade i kedjan innan ett projekt anses vara färdigt.

Inget var hugget i sten
Slite Stenhuggeri har anor tillbaka till början av 1900-talet. På 50-talet 
flyttades verksamheten till sin nuvarande plats i hamnen, och 1986 
köptes det upp av Johans pappa Thomas Lövgren. Johan själv hade 
ingen tanke på att börja jobba hos sin pappa, han hade helt andra planer, 
men ibland är det ödet som bestämmer.̈

 -  Det fanns inga andra jobb, så då fick jag börja hos pappa ändå, berät-
tar Johan och ler. Och tur var väl det, för han trivdes riktigt bra och har 
nu arbetat på stenhuggeriet i 24 år. Nästan lika länge, i 21 år, har även 
hans fru Pernilla jobbat på företaget. 

-  Vi är ett härligt gäng, man trivs här och vi har väldigt låg person-
alomsättning, berättar hon. Av de 15 anställa har den som varit längst 
på stenhuggeriet arbetat där i 42 år. Vissa går i pension efter att ha 
bearbetat kalksten ett helt yrkesliv. 

Någon som också gått i pension är Johans pappa Thomas. I augusti 2015 
lämnade han över ansvaret till Johan och Pernilla som valde att ta över 
företaget och driva det vidare. 

- Det kändes självklart att ta över, berättar Johan, att visa pappa att vi 
värdesätter verksamheten han byggt upp och att vi tror på framtiden. 

- Och att förvalta arvet, flikar Pernilla in, vi har en otrolig yrkesstolthet 
över det vi gör och producerar. Hon berättar vidare om hur de ständigt 
klurar på nya produkter eller andra sätt att använda stenen som de inte 
tänkt på förut.

Ett vinnande koncept
Det är inte vilken sten som helst som körs in genom portarna på bak-
sidan. Väldiga block med gotländsk kalksten ligger och väntar på att 
den stora sågen ska dela dem i mindre bitar. Slite Stenhuggeri har två 

Med ett 
hjärta av sten

Slite Stenhuggeri är en kalkstensleverantör med hjärtat på rätta stället. 
I Slite hamn driver de en verksamhet som är över hundra år gammal, men 

som ändå tillverkar produkter modernare än någonsin.

Fortsättning på nästa sida...

kalkbrott, ett i Lärbro och ett i Kappelshamn. 
 Brottet i Lärbro är uppdelat i Norrvange och Södervange. De tre 
brytningsplatserna ger kalksten som ser helt olika ut. Stenen från 
Kappelshamn är mörkgrå med mycket fossil, Norrvange är ljusgrå med 
inslag av fossiler och Södervange är ljusgrå med rödrosa skiftningar 
i kalken. Stenen glittrar när man håller den i handen och det går inte 
att förneka att den är otroligt vacker. Så vacker att den exporterades 
i sådana mängder under 2019 att Slite Stenhuggeri vann ”Exportpris 
Gotland”, och sedan ”Årets sten” 2020. 

En bit Lärbro i Köpenhamn
Företaget levererar sten, oftast golv- och fasadsten, till alltifrån pri-
vatpersoner och hotell till stora arkitektoniska byggnader. Exempelvis 
finns det Norrvange-sten i Köpenhamns tunnelbana. Sådana projekt tar 
tid och resurser men Johan och Pernilla, som älskar utmaningar, är inte 
rädda för att lägga i en extra växel när det behövs. Vid mycket jobb med 

“Vid mycket jobb med korta leveranstider 
tvekar de inte att lämna sina kontor för att

 hjälpa till med produktionen.”

-  Maskinerna och sågarna gör det värsta, berättar Johan Lövgren, 
innan vi tar över och gör det roliga. 
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korta leveranstider tvekar de inte att lämna sina kontor för att hjälpa 
till med produktionen. Efter en intensiv period berättar Pernilla att 
belöningen kommer av att få uppleva det färdiga resultatet. 

-  Att få se det på plats ger en helt otrolig känsla, alla dessa arbetstim-
mar och så blir det liksom… wow, säger hon och ögonen glittrar. 

Närproducerat
Det går inte att missa Johan och Pernillas passion för kalkstenen de 
arbetar med, och de är inte ensamma om att uppskatta den. De får ofta 
höra att de är omtyckta i trakten. Hållbarhet och återbruk är viktigt 
för dem. Inte en enda stenbit blir över i produktionen. De små resterna 
förvandlas till effektfull mosaik, och de allra minsta bitarna krossas 
till grus som de också säljer. Allt sker i Slite med omnejd: brytning, 
förädling och försäljning. Produkterna som erbjuds är med andra ord 
närproducerade, och utbetalningar som löner och skatter gynnar i 
slutändan den gotländska infrastrukturen. 

-  Men det är nog ändå många gotlänningar som inte känner till oss, 
berättar Johan. Kanske är det så, att vissa inte riktigt förstått vilken 
vacker sten som bearbetas bakom det röda huset i Slite hamn. Att 
arkitekter, även utomlands, värderar deras produkter mycket högt och 
att Slite Stenhuggeri är kända för sin känsla av kvalitet och estetik. 

-  Tänk att ett litet företag i Slite kan leverera till så stora och viktiga 
projekt, skrattar Johan, det är det inte alla som vet. Ibland är de själva 
inte ens medvetna om var beställningarna till slut hamnar. Det har 
hänt att de bott på hotell i Stockholm och upptäckt en alltför välbekant 
sten på golvet i badrummet. 

-  Jag ser direkt om det är vår sten, säger Johan, den har ett speciellt 
utseende och det är alltid lika roligt när den dyker upp på ett oväntat 
ställe.

Stenen får vara sten
Rent privat uppskattar de givetvis också kalkstenen och deras villa i 
Slite är väldekorerad. 

Det mesta i stenhuggeriet är automatiserat. Programmering står oväntat högt på listan över önskade kunskaper hos personalen. 



SLITETIDNINGEN 2020

15

- Visst, ibland kan man bli lite trött på all sten, säger Pernilla, men det 
är ju ett så självklart material. Ska något tillverkas hemma så ligger ju 
stenen nära tillhands. Det är ju så hållbart också, lägger vi ett stengolv 
ser det precis lika fint ut om 100 år, lägger hon till.
 Och sten är på modet, liksom andra naturmaterial har den fått ett 
uppsving de senaste åren. Helst ska den vara grovt sågad, eller borstad, 
för att ge den rätta känslan av en rustik och naturnära produkt. 

- Stenen får vara sten, menar Johan. Borta är trenden med de blank-
slipade fönsterbrädorna som går att spegla sig i. 

- Men vi kan tillgodose alla typer av önskemål, berättar han vidare 
och visar flera exempel på hur stenen kan behandlas för att få helt olika 

utseenden och egenskaper. 
- Vill man ha blankslipat så ordnar vi naturligtvis det, fossilerna syns 
ju bättre då, lägger han till. 

Är man nyfiken på produkterna har Slite Stenhuggeri ett vackert 
visningsrum där stenens gråa hårdhet kontrasterar mot takets gamla 
trästomme. Här är det lätt att förstå vad Pernilla menar, när man ser 
stenen i sitt sammanhang ger den verkligen en wow-känsla. En känsla 
som följer med ut genom dörren på det röda lilla huset och in i den an-
nalkande stormen utanför. 

Text: Jenny Sköld, Oss Creative
Foto: Thomas Bäckman, Oss Creative

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

Slite Stenhuggeri försöker ständigt att effektivisera processen, - det är en pågående förändringsresa, säger Pernilla Lövgren.

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, Bokslut

LUCKBYTENOCH KÖKSRENO- VERINGAR SOM  PASSAR ALLA KÖK.
BRA PRISERHÖG KVALITET!
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För tio år sedan flyttade 60 personer ut från kontorsbyggnaden med 
Gotlands vackraste havsutsikt. Utsikten var inte orsaken. För åtta år 
sedan flyttade fem personer in på grund av de goda utsikterna, och 
sedan har det bara rullat på. Ibland flyttar någon ut, men skylten 
växer stadigt. 

 Konstnärerna och hantverkarna skapade utställningar och kurser. 
Nu är det Gårdhagen film som ser till att hyresgästerna blir en del av 
en karikatyr eller hamnar på film. Alla i huset är stjärnor även om de 
inte blir synliga i filmerna. Produktionen ”Kommissarien och havet” 
gjorde tillfälligt om huset till polisstation.  
 Till och med några slitebor trodde att polisen återvänt till Slite och 
den vackra utsikten. Spana in Veronica Maggios musikvideo ”Fiender 
är tråkigt” som är inspelad runt hörnet. Slite Redovisnings lysande 
pelargonier är ett blickfång när hon susar förbi. 
 
Eftersom öringsfiskaren, dragtillverkaren och fotografen Jorma själv 
skulle vara med på bilden fick en annan fotograf, Anders Ekedahl, 
fånga in dem som denna strålande februaridag arbetade i huset.

På slitetuveckling.se finner du hyresgästernas hemsidor.

Bakre raden:
Lo Kihlberg firma LOTASS service & produktion
Inger Gahnström, deBoge Design
Mait Juhlin, Slite Utveckling
Jorma Jämsén, Znappit

Främre raden:
Christian Britse, Island Shipping Gotland
Jan-Erik Pott, HP Consulting
Birgitta Jämsén, Znappit
Carola Hallgren, Slite Redovisning
Sebastian Ahnell, Slite Kök & Snickerier
Sebastian Gårdhagen, Gårdhagen Film med hunden Arusha

De som också skulle varit med på fotot:
Tina Malmberg, Tinas Klipp
Cirka 10 personal på firma Grävsnabben 
Petra Ahlman, The Seventh Cup
Thomas Österberg, #TPtob och ordförande i IK GRAIP
Alessandro Sarno, ReSource – nyinflyttad 16 mars!
Tomas Lerberg med flera kollegor på Island Shipping Gotland
Linnéa Kindvall och Gustaf Persson, Gustaf & Linnea fd. Gustafs 
 Gotländska

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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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

Goda utsikter på Storgatan 95

Ni hittar oss på hamnen i Slite
Öppetider : måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00

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

ALLT FÖR HEM & TRÄDGÅRD
BADLEKSAKER, KLÄDER, DJURTILLBEHÖR,

 VERKTYG, VAXDUKAR, GARDINER, BADLAKAN M.M.

VÄLKOMNA IN OCH FYNDA!
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Där väg 147 nu skär genom Slite under namnet Solk-
lintsvägen, fanns förr en skog med en stig som ledde 
fram till Slite Folkpark.

Där – ett staket, en affischtavla och ett par små biljettkiosker kring en 
portal hopsvetsad av elever i verkstadsskolan. På andra sidan staketet 
väntade dansbana, kafé, skjutbana, ungdomsklubbens möteslokal och 
mycket annat. Under trångboddhetens tid var detta en viktig del av det 
svenska folkhemmet. 
 Sedan fick vi TV, välstånd och motorer i överflöd. För biltrafiken 
utplånades skog och stig med asfalt och för den kommersialiserade 
idrottens utbredning utplånades det mesta av folkparken. Bara portalen 
med de bägge biljettkioskerna står ännu kvar. Föredömligt restaurerad 
av Länkarna har den glatt oss med sin belysning under vinterkvällarna. 
En glittrande liten pärla inklämd mellan en jättelik ishall och ett gigan-
tiskt cementbrott.

I höstas organiserade vi genom ABF en studiecirkel för att försöka doku-
mentera Folkparken och den roll den haft för arbetarrörelse och unga 
människor i Slite.
 Cementfabriken ställde markområdet och en del byggmaterial till 
förfogande under 1920-talet. Men allt arbete för att bygga och driva 
parken skedde frivilligt och obetalt efter det ordinarie arbetets slut eller 
som vettig sysselsättning i tider av påtvingad arbetslöshet. Parkbygget 
skapade gemenskap, stolthet och självförtroende.

Nya tider kom. Alla fick jobb. Lönerna höjdes. Det man inte fick gratis 
kunde man köpa sig. Människor omdanades långsamt till konsumenter. 
Folkparken kändes som något passerat.
 Men så var det en och annan som inte ville glömma hur gemensamt 
arbete skapade sammanhållning och glädje. De drog igång en upprust-
ning av parken, fick fart på dansbanan, anlade en damm med Gotlands 

En mötesplats 
för generationer

första springbrunn och fick de mest populära rockbanden att uppträda 
på scenen. 
Så kom 1960-talet. Pardans blev helt omodernt. Det gick inte längre att 
sälja dansbiljetter. Scenen kändes alltför primitiv. Stadsplanerarna högg 
för sig av parken för att i stället ge den till idrottsändamål. Byggnaderna 
revs, så när som entréportalen.

I studiecirkeln hade vi hoppats få fram tillräckligt med material för 
att kunna bygga en modell av Folkparken som ett minnesmärke över 
en svunnen arbetarkultur. Att det skulle finnas ritningar till parkens 
byggnader, kiosker och planteringar hade vi knappast räknat med. 
Men hittills har vi inte hittat ens det enklaste amatörfoto som visar hur 
parken såg ut. Det är märkligt. Har ingen fotograferat dansbanan? Har 
ingen fotograferat kaffeserveringen? Har ingen tagit någon bild av sina 
idoler framträdande på scenen? 

Av parkens karusell har jag hittills bara sett en enda bild. Den publi-
cerades i tidningen Gotlänningen i juli 1963 och visar några av de 
snidade lejon som en gång smyckat karusellen. Bilden publicerades för 
att berätta att karusellen förvandlats till skrot på grund av folks min-
skade intresse och idrottsplatsens utvidgning. Kanske prydde lejonen 
karusellen för att kittla skrämselnerverna, men när jag tittar närmare 
på bilden ser lejonen bara förtvivlade ut. 
 Vi ska naturligtvis inte gråta över att tider ändras (allt blir inte sämre) 
men vi kan gråta över att klenoder som denna karusell bara slängs på 
sophögen och att det inte finns någon värdig dokumentation av allt det 
arbete och all den glädje som skapade gemenskap hos dem som byggde 
upp vårt samhälles välstånd.
 Jag vädjar till er alla att leta i era föräldrars gamla fotoalbum för att 
hitta bilder som skulle kunna hjälpa oss att få fram en modell av Slite 
Folkpark.

Gunnar Sillén 
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Platser för kärlek
Änget, sjön, skogsdungen eller torpet – platsen som finns där på hornhinnan 

och som frambringar glädje eller en tår i ögat. Platser som du gärna visar dina 
barn, vänner och din käresta. Där berättar du din historia. Kanske blir just din 

plats ett utflyktsmål i generationer. Två brudpar valde 2019 Asunden och Lil-
lugnsrev att fylla med sin lycka och sina minnen. 

Foto: Tora Lindström

Trädgård
Designbutik
Galleri
Café

Skulpturfabrikens Gårdsbutik & Konstgalleri
Pilgårds Boge, väg 147 mot Slite - Öppettider mån-fre  10-17

0708 - 22 99 09 / www.skulpturfabriken.se

För hela livet 

Glädjen 
Sorgen  

Samtalen 
Gemenskapen 

Tron 
Längtan 

Vardagen 
Festen 

Musiklekis, barn & ungdomar, pilgrimsvandringar, hantverk, vuxenkörer,  
samtalsgrupper, konfirmander, måltider, fika, konserter & gudstjänster 
Bönetelefonen: 072-711 00 05 sms 
svenskakyrkan.se/norragotland
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Lillugnsrev (till vänster)
Följ den fina stranden förbi det gamla badhuset, numera kafé Medusa, 
ut på udden. Gör en upptäcktsfärd i det delvis bevarade värnet med 
löpgravar från andra världskriget. Under kalla kriget fanns här ett 
observationsvärn nedgrävt högst upp på backen med utsikt över havet. 
Närmare vattnet blev det en kort period nöjesplats med kärvänliga 
turer på dansbanan och även en tältplats.
Av alla riktigt gamla ugnar i slitetrakten är det bara Lillugnen som man 
ännu kan se spår av. 1658 blev en ugn anlagd på halvön vid Slite Backe. 
När ägaren till ugnen byggde ytterligare en ugn på den plats där sten-
huggeriet idag ligger fick den äldre namnet ”Lillugnen”. Båda ugnarna 
var igång i drygt 200 år. 

Höjden, där väderkvarnen och tullhuset står, kallades Slite Backe. Den 
gav skydd mot stormar och var samtidigt plats för utkik och varselsig-
naler. Vårdkasen tändes vid stor fara. Idag organiserar entusiansterna 
på Sjöfartsmuseet varje år en vårdkase som blir valborgsbrasa. Elever 
vid Solklintsskolan hjälper till. 2020 års vårdkase blir majbrasa 2021. 
Men dokumenterad historia finns redan från 1397 när Gotland blev 
erövrat av Vitaliebröderna. Dessa fredlösa pirater förskansade sig på 
Slite Backe inom de vallar som kanske redan då fanns och som ännu 
kan anas som en fyrkantig upphöjning. 
Gunnar Sillén har producerat karta och information på backen med 

utsikt över Enholmen. Utifrån den får du vägledning till din plats för 
ett evigt minne. 

Lillugnsrev är nu ännu också historisk och minnesrik för Marie Ström 
och Johan Lundqvist. Här  bekräftade de sin kärlek 2019

Asunden (överst)
Den stora ön rakt öster om Slite, med några av Gotlands mest im-
ponerande raukar, är sedan 1970-talet inte längre en ö. Försvaret 
behövde en väg och en bro för att bygga en underjordisk bunker i 
fem våningar. Över markytan såg det ut som en rauk. De magnifika 
raukarna är skyddade genom reservat.  Naturen är karg men bjuder 
sommartid på tulkört och orkidéer i skarp kontrast till det annars gråa 
landskapet. Utsikten är milsvid med panoramavy över Slite och dess 
hamninlopp.
Planen, enligt Länsstyrelsen, är att Asunden blir den sydligaste delen 
av naturreservatet Slite Skärgård.  Idag är det omöjligt att se något spår 
av försvaret tidigare arbeten. Samtliga raukar är äkta. 

Platsen för det äkta paret Sofia Hoas och Lars Thomsson att bekräfta 
sin kärlek 2019

Foto: Peter Knutas

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

radhe.se
073 98 11 725

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

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
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Plantor lever imed 
rötter i vatten

 

 
 
 
 

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 

 

 

Slite Utveckling fortsätter även i år att or-
ganisera guidade turer till ön Enholmen, 
strax öster om Slite.
Tisdag den 23 juni är det premiär med 
salut! Guidning av Karlsvärds fästning sker 
hela sommaren, även midsommar. Men se 
upp för tärnorna som häckar i början av 
säsongen!

I fjol blev en av två kanoner placerad i 
skottgluggen i östra donjonen. Den andra 
står tryggt placerad strax utanför. De båda 
kanonerna från 1842 stod länge vid hamnen 
i Fårösund. Samma typ av kanoner fanns ti-
digare på Enholmen och därför skänktes de 
av kamratföreningen KA3 för att få en mer 
hedervärd placering. Armémuseet har de-
ponerat kanonerna till Othem-Boge Hem-
bygdsmuseum och Riksantikvarieämbetet 
har bidragit till deras underhåll.

Planen är att genomföra guidade turer inkl 
båtresa á 290 kr tisdagar i juli kl 10 och kl 
13 från hamnen i Slite. Grupper kontaktar 
enholmen@sliteutveckling.se

Mer information finns på karlsvärds.se, 
bokning sker via Romabokningen eller 
Destination Gotland.

Salut!

BLÅTT CENTRUM GOTLAND (BCG) är ett resurscentrum  
för vattenfrågor, på land, vid kusten och i havet. Vi är ett samarbete 
mellan Uppsala universitet, Region Gotland och Länsstyrelsen i 
Gotlands län, och några av de frågor vi arbetar med är. 

• Hållbart vattenbruk

• Övergödning

• Vattenbrist

BCG ansvarar också för Forskningsstationen Ar där Uppsala  
universitet bedriver forskning och undervisning inom området 
akvatisk ekologi.

Forskningsstationen har ett helt unikt läge med tillgänglighet till 
både brack- och sötvatten från Östersjön och Bästeträsk.  

I experimenthallen pågår bland annat försök kring algodling och 
aquaponik. Här försöker vi förstå och förklara hur Östersjön mår 
och hur människans aktiviteter till havs och på land påverkar livet  
i havet. Vad händer? Vad måste göras? Hur kan du bidra? 

Vill du besöka Forskningsstationen Ar? Välkommen att kontakta 
Blått Centrums föreståndare Gunilla Rosenqvist på  
gunilla.rosenqvist@geo.uu.se

Läs mer om vår verksamhet och om forskningsstationen på 
campusgotland.uu.se/samverkan/bcg
 

BLÅTT CENTRUM
GOTLANDS NAV FÖR VATTENFRÅGOR
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Eva startade sin verksamhet i Visby 2009. Hennes första kund be-
hövde 15 min hemtjänst en gång per dag, i Fårösund. En bekant till 
henne frågade:

- Vad gör du om det går åt pipsvängen? Om du inte får några kunder 
och går i konkurs?

- Att det skulle kunna gå åt pipsvängen fanns inte min värld. 

Men jag frågade en handläggare på regionen om de inte hade fler 
brukare på norra Gotland. 

 Och det hade de. Företaget växte i takt med att kunderna ökade. Efter 
ett par år var hon inte ensam längre. Det blev naturligt att köpa ett hus 
i Boge, men 2013 fick inte de 20-25 anställda plats i bostaden så Eva 
hyrde kontor hos Slite Utveckling. 

Kurs i köpa företag
- Ska vi ta en fika? Eva fick ett meddelande på Messenger från Anette 
Andersson. Eva kände till henne som chef för hemtjänsten inom Region 
Gotland.

Anette Andersson är bosatt i Sanda, strax norr om Klintehamn. Under 
flera år arbetade hon inom regionen och tog bland annat fram förfrågn-
ingsunderlaget som varje privat utförare av hemtjänst på Gotland måste 
följa. Därför kände Anette till alla privatägda hemtjänstföretag på ön. 
2016 bestämde hon sig för att själv starta egen hemtjänst, engage-
manget som anställd hade avtagit med tiden. Dessutom hade Anette 
sett flera exempel på att det var möjligt att driva hemtjänst i privat regi. 
Samtidigt erbjöd Almi en kurs i att köpa befintliga företag.

- Jag hade inga pengar för att kunna köpa ett företag, men tänkte att 
något kan jag säkert lära mig. Kursen gav henne kunskapen att det inte 
behövdes en förmögenhet för att kunna köpa ett bolag. Det fanns olika 
vägar att gå för att förvärva en verksamhet.

Att Eva och Anette fann varandra över en fika låter enkelt. Men Eva 
hade vid det här laget förstått att hon var tvungen att dra ner på arbetet. 
Frågan om hon ville sälja kom vid rätt tillfälle, och den kunskap hon 
hade om Anette underlättade processen. Tillsammans tog de hjälp för 
att nå en överenskommelse som båda blev nöjda med. 
Namnbytet till Primula och de blommiga bilarna synliggjorde köpet.
Fyra år efter övertagandet sammanstrålar Eva och Anette återigen över 
en fika. Det är uppfriskande att lyssna till deras samtal om processen 
att sälja och köpa företag. Det finns en ömsesidig respekt för varandras 
kompetenser, glädjen i att arbeta inom hemtjänsten och betydelsen av 
att våga prova nya vägar. 

- Att så många av personalen valde att lämna vid övertagandet gjorde 
mig förvånad, säger Anette. Men alla kunder stannade kvar, vilket 
kändes tryggt.

- Det var ju tre personal som startade eget, säger Eva. De blev säkert 
inspirerade att göra något nytt, kan Eva så kan jag! En startade kafé och 
de två andra städföretag. 

Primula 40 personal
Sedan 2015 har Primula vuxit ytterligare. Kontors- och personallokaler 
finns numer i både Slite och Visby. Idag arbetar 40 personer inom både 
hemtjänst och städning. Utvecklingen inom hemtjänsten är beroende av 
det regionen och politiken bestämmer. Anettes man är företagare inom 
byggnation. Han brukar säga:

- Hur kan du driva ett företag med de förutsättningarna?

- Det är svårt att planera långsiktigt, säger Anette. Politiken och reglerna 
ändras då och då, men människorna är alltid i fokus. Kompetent personal 
som förstår det komplicerade samspelet med att möta andra människor, 
med olika inställningar och behov, är viktigt för alla. Regionen är bra 
och de ha bra hemtjänst, påpekar Anette när diskussionen kommer in 
på framtiden och nästa generation. Vi samarbetar och vi finns där för 
de äldre. Det betyder mycket för såväl kunder som arbetstagare att det 
finns flera arbetsgivare att välja bland. 

Mait Juhlin

Konsten att köpa ett företag

- Jag hade inga pengar för att kunna 
köpa ett företag, men tänkte att något

 kan jag säkert lära mig 

När Eva Hanberg sålde Evas Hemtjänst till Anette 
Andersson besökte de tillsammans samtliga kunder 
för att introducera den nya ägaren. Alla valde att 
följa med till Primula.
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uppstår den största delen av koldioxidutsläppen. Resterande 
del kommer från de bränslen som används för uppvärmningen. 

Att minska klimatpåverkan från cementtillverkning engagerar 
hela den globala cementindustrin. Cementa arbetar aktivt för 
att minska koldioxidutsläppen och har en nollvision till år 2030. 

Koldioxidutsläppen minskas delvis genom att använda allt 
mer alternativa bränslen. Idag har vi fasat ut majoriteten av 
det kolbaserade bränslet i Slite. 

Man kan också fånga in koldioxiden och lagra den under 
havsbotten. Det kallas Carbon Capture and Storage, CCS. 
Den här metoden – som är nödvändig för att få ner koldiox-
idutsläppen från cementtillverkning – har med stor framgång 
utvecklats och testats hos Cementas systerfabrik Norcem i 
Brevik, Norge. Om förutsättningarna faller på plats kommer 
Norcem att bygga världens första fullskaliga CCS-anlägg-
ning inom cementindustrin år 2024. Ett viktigt steg för att 
minska klimatpåverkan från vårt mest använda byggmaterial, 
samtidigt som vårt samhälle ska kunna fortsätta byggas och 
vidareutvecklas.

Följ vårt utvecklings- och klimatarbete på cementa.se 

Slitefabriken fyllde 100 år i april 2019 och har under alla år 
skapat arbete och engagemang på norra Gotland. På fabriken 
arbetar idag cirka 230 personer, och sysselsätter även ett stort 
antal underentreprenörer och transportörer, totalt runt 430 
personer.

VATTEN – EN VIKTIG FRÅGA
Dricksvattenbrist har senaste åren varit en viktig fråga på 
Gotland. Tack vare gamla kalkstenstäkter där man tidigare 
utvunnit råvaran, finns områden som kan fungera som vatten-
reservoarer. Cementa planerar nu för att etablera ett vatten-
verk och vattenledningssystem och lagerhålla vatten från den 
nederbördsrika vinterperioden för att förbättra situationen 
under sommarmånaderna. Det blir en förstärkning av dricks-
vattentillgången på omkring tio procent av öns förbrukning.   

HUR MINSKAR MAN KOLDIOXIDUTSLÄPPEN? 
Cementindustrins stora utmaning är den koldioxid som släpps 
ut vid tillverkningen av cement. Kalksten som brutits i täkter 
nära Slitefabriken mals och upphettas till cirka 1 450 grader i 
långa roterande cementugnar. Vid den kemiska reaktion som 
sker då materialet får sina sammanbindande egenskaper, 

Cementindustri med 
fokus på hållbarhet

Betong är ett av våra allra viktigaste byggmaterial som  
möjliggör byggandet av Sveriges bostäder och infrastruktur. 
Det är också basen i en säker vattenhantering och elförsörj-
ning. Med sin sammanbindande funktion är cement nyckel- 
ingrediensen i betong. Cementa är Sveriges enda cementtill-
verkare, fabriken i Slite är en av de största och modernaste 
i Europa. Cement tillverkas av kalksten som finns på några 
platser i landet, bland annat på Gotland.  
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Som besökare eller nyinflyttad kan det dock 
vara svårt att hitta en favoritslinga. Kenneth 
Tillberg tog initiativet till att skylta tre olika 
rundor kring Slite för ”walk and talk”. Slite 
Intresseförening fick via bidrag från Ce-
menta och Leader Gute tillfälle att kombin-
era promenadstråken med Storyspot. Därför 
kan du nu lyssna till olika sliteprofiler, 
samtidigt som du går. Kerstin Nyberg om Ce-
menta, Lena Björk berättar om Slite Teater, 
Rosita Fellman om tennisbanorna vid havet, 
Slite Sjöfartsmuseum med Kjell Gardelin 
berättar om flyktingbåtar och Gunnar Sillén 
om museet och  minnesplatsen i hamnen. 
Du kan själv medverka med dina berättelser 
utan kostnad. Promenera, lyssna och prata! 

Röd bana: 3km

Gul bana: 6 km

Blå bana: 10 km

©2018 Google LLC, used with permission. Google and the 

Google logo are registered trademarks of Google LLC.

Sliteborna bjuder in till 
sina promenadstråk



SLITETIDNINGEN 2020

24

Nobelmiddag i Slite
Solklintsskolan bjuder varje år in sina elever från årskurs ett till och med nio att skriva en novell. På Nobeldagen blir det 
prisutdelning och middag. De som är nybörjare i konsten att skriva fokuserar sig på illustrationer. Juryn består till viss 

del av utomstående personer. Mait Juhlin fick förmånen att läsa årskurs åtta och blev fångad av följande novell eftersom 
den också anknöt till tidningens tema generation.

På fotot: Klara Thomsson, Xander Linde, Wilma Bäckström, Tindra Wahlgren, 
Astrid Palm, Kajsa Eklund och matematikläraren Mia Åhnström. 

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!
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”Skärp dig nu” sa Tor tyst i sitt huvud samtidigt som han försökte gå 
ned i det kalla havet. Tor satte sig en bit upp på den steniga hamnen, 
han höll armarna kring benen som hade blåmärken utspridda här och 
var. Tor fruktade det mörkblåa salta havet, men ändå så tvingade han 
sig själv att gå ned till det. Varje morgon när Tor vaknade suktade han 
efter den salta doften av uppspolad släka. 

”Tor!” Ropade hans mamma, ”Tor! Var är du?” ropade hon en gång till. 
Tor svarade ”Här är jag, jag kommer!” Tor reste sig motvilligt upp från 
hamnen och sprang sedan mot mamma Holga. ”Men Tor, vad var hänt 
på dina ben?” Frågade Holga, Tor svarade ”Jag trillade på hamnen”.

- Men Tor! Jag har ju sagt åt dig att du inte får vara nere vid hamnen! 
Du vet vad som hände med morfar! sa Holga.

- Skräm inte pojken sådär! Han är ju bara 13 höstar! sa Tors pappa 
Balder.

- Åh, nu väckte du lilla Freja! Är det inte nog med att du ska gapa så att 
djävulen vaknar? svarade Holga.

- Strunt samma, ät nu Tor. Så att du växer och blir lika stor och stark 
som din pappa, sa Balder.

- Var är Loke? frågade Tor med svag röst.

- Eh, om jag inte missminner mig så tror jag att han är nere vid ån och 
täljer på en av sina nya barkbåtar, sa Balder förvirrat.

- Men, man får ju inte vara vid ån! svarade Tor.

- Han klarar sig nog, han är ju trots allt sin mors förstfödde son, sa 
Holga smått orolig.

- Jo, Loke är ändå 17 vintrar… -mumlade Balder med kinderna fyllda 
av kokt potatis. 

Tor låg i sin säng, han visste att klockan var nära midnatt eftersom att 
han kunde se hela den gulvita månen genom en av springorna i taket. 
Han funderade, Tor funderade på vad som egentligen hände den där 
kvällen när morfar gav sig av ut på sjön, då allt som kom tillbaka åtta 
nätter senare var en välslipad planka som hade avflagnad grön färg 
från morfars båt. I plankan var namnet Hilmer inristat. Tor hade hängt 
upp plankan på väggen som ett minne från morfar och hans fina båt. 

Tor vaknade före alla andra, tidigt på morgonen, han visste precis vad 
han skulle göra. Han packade kniven som han fått av sin morfar, ex-
trasockorna som mor hade virkat, Fars största och varmaste björnpäls 
och en halv limpa bröd som mor bakat. Han hade lärt sig skriva, men 
dessvärre bara tre ord: 
”Jag älskar er” Tor ritade ett litet snett hjärta efter de tre orden. Han 
kände sig nöjd när han stängde den halvruttna trädörren. 

Andetagen blev mer intensiva efter varje famn som han sprang ned mot 
hamnen. Tor lossade fars båt från hamnen, han visste hur man styrde, 
för att han hade varit med sin far så många gånger på sjön. Han kunde 
Meja som sin egen handflata. Meja var fars favorit båt. När Tor hade 
seglat halvvägs upp till Stocholmen ända från Gotland, så var han 
väldigt utmattad och behövde vila, han la björnpälsen över sig och 
slumrade. 

Han vaknade av fiskmåsarnas skratt och av att höstsolens varma strålar 
värmde hans kind. Tor tänkte ”Var är jag?” Han reste sig upp, kollade 
på solen och gjorde en gissning på var han befann sig. Åt vänster kunde 
han se land, men inte åt höger. Han gissade att strömmen hade fört 
honom vidare en bit närmare Stockholmen. Han hade tur. Han åt en bit 
av limpan och släckte törsten med sitt eget saliv. Far hade lärt honom 
att man skulle vara glad för det man hade istället för att alltid vara 
avundsjuk på andra. Tor tittade framåt och vinklade rodret till vänster 
för att undvika en grupp stenar. Tor kisade för att kunna se framför sig. 
Han såg något, eller någon? 

- ”Morfar!” Utbrast Tor fylld av glädje, han försökte skynda på Meja 
genom att paddla med handen i vattnet, han var så lycklig att han inte 
hann stoppa sig själv från att ramla över bord. Tor fick panik och försökte 
dra sig upp i båten, men Meja drog iväg med hjälp av vinden, Tor svalde 
klunk efter klunk av det väldigt salta havsvattnet, han ropade på hjälp, 
men ingen hörde. Han skrek allt vad han hade. Tor hade inte lärt sig att 
simma ännu och han hade ätit bröd i snart två dygn. Det hjälpte inte att 
han ej druckit vatten under de snart två dygnen heller. Han sprattlade 
med både ben och armar, till slut svimmade pojken. 

När han vaknade låg han i en stickig och oskön säng, det var en tunn 
bordsduk på torkat gräs. Tor reste sig snabbt upp ur sängen och just då 
kom en mycket gammal man med långt grått skägg som var flätat, och 
en massa rynkor som fyllde det solbrända ansiktet. Den gamla mannen 
bar bruna slitna byxor, en vit tröja som var lappad med färgglatt tyg på 
vissa ställen och ett förkläde gjort av läder.

- Vem är du? frågade Tor förvirrat.
- Jag är Hilmer, men alla på byn kallar mig för smeden, svarade 
Hilmer.
- Min morfar hette Hilmer, men han försvann till havs för fem sommar 
sedan, svarade Tor dystert.
- Alltid lika tråkigt när någon dör eller försvinner, jag somnade och 
åkte in i en grupp stenbumlingar så att min båt gick sönder och jag föll 
överbord. Jag simmade in till land. Jag började trivas mer och mer här 
på ön så jag stannade, sa Hilmer.

- Men, det måste ju ändå betyda att…. stammade Tor fram.
- Betyda vadå…? avbröt Hilmer samtidigt som han insåg vem pojken 
framför honom var. Hilmer slängde armarna kring Tor av lycka och sa:
- Haha! Tor! Senast jag såg dig var ju fem somrar sedan! Hur hittade 
du hit? 
- Jag saknade dig så mycket att jag ville hitta dig igen men jag förlo-
rade hoppet när jag trillade över bord och flöt i land här, svarade Tor 
lycklig som få.

Tor sa åt morfar att packa allt han ägde, för att de skulle segla hem.
 Men Hilmer frågade: ”Men Hur ska vi ta oss hem igen då? Vi har ju 
ingen båt.”
- Vi får bygga en flotte av stockar och binda ihop dem med garn, sa 
Tor. 
- Okej, då är det nog bäst att vi skyndar oss! 
Hilmer högg ner en massa stockar medan Tor band ihop dem. Hilmer 
hade ett par gamla åror i smedjan som de använde till flotten. Tor hop-
pade upp på flotten och morfar puttade ut flotten i vattnet och hoppade 
upp. De tog varsin åra och paddlade hemåt. De kom hem och knöt an 
med hela familjen igen och efter ungefär en vecka var allt som för fem 
somrar sedan. 

Havets hemlighet
Novell av Klara Thomsson, Solklintsskolan årskurs 8
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Klints krog på Slite Golfklubb har fått nya arrendatorer! Det blir far 
och son, Ulf och Erik Johansson, som tar över serveringen tillsam-
mans med syssling Carl Jakobsson-Grönlund. Erik är, bland golfarna 
på Gotland, välkänd då han vunnit bland annat DM. 
 Även Ulf och Carl har golf som stort intresse, och nu ska de tre  
kombinera spelandet med kärleken till mat.

- Jag har alltid drömt om att kunna få öppna en golfrestaurang, 
säger Erik. Men när jag tränade åtta timmar per dag var det omöjligt. 
Nu har jag tagit en paus från elitträningen.

Ulf har bland annat lagat måltiderna på Gotlands sjukhem i Visby och 
Carl på Bakfickan samt Grå Gåsen i samband med inspelningarna av 
Så mycket bättre. Det kommer att serveras lunch och à la carte.  
 Missa inte tillfället att inta en god måltid i den vackra solnedgån-
gen vid golfbanan.

Klints krog i ny regi

En stor skara människor från olika generationer, med olika erfar-
enheter och drivkrafter, har delat viljan att skapa något tillsammans. 
Efter 10 års hårt arbete blev Lärbro bygdemuseum invigt 2019. 

Lärbro bygdemuseum förvaltar arvet efter Rolf Harlevis bilmuseum 
samt Ewys museum i Rute. Här visas föremålen på ett helt nytt sätt 
i utställningen Gårdagens vardag, som berättar om livet på norra 
Gotland under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Fokus ligger på hur lokal-
befolkningen fick vardagen att gå runt med bisysslor, hantverk, och 
de nya fordonen som revolutionerade landsbygdens kommunikation.  

Lärbro krigssjukhusmuseum har funnits i många år, men slutar aldrig 
att vara aktuellt. Det som hände i trakten under andra världskriget 
är fortfarande en anmärkningsvärt okänd del av vår lokalhistoria. 
Sjukhuset byggdes 1939–1942 och blev Sveriges största och modern-
aste i sitt slag. Hundratals sårade och sjuka fördes dit: befriade krig-
soffer från koncentrationslägren, flyktingar från Baltikum och tyska 
soldater. 
 Många gripande öden, ögonblick och händelseförlopp finns do-
kumenterade och förmedlas på museet tillsammans med autentiska 
föremål och dokument. För bokning och mer information, ring num-
mer 076-147 52 65 eller besök hembygd.se/larbro

Fotograf: Karin Henriksson

Bygdemuseum invigt 

Gotland Bike Park består av en flowbana, pumptrack och sammanlagt 
omkring 220 km cykelled väster, norr och söder om Slite. Det är helt 
kostnadsfritt att nyttja banorna. Information om ledsystemet finner du 
på trailforks.com

Slite Sportklubb arrangerar Gotland Challenge MTB kommer 5 sep-
tember med följande distanser och klasser: 65 km motionsklass, 35 km 
motionsklass, 15 km familjeklass, 1,5 eller 3 km Kids.  De samarbetar 
med nybildade cykelsektionen. 
 Vid årsskiftet bildade IK Graip en cykelsektion med fokus på moun-
tainbikes. De är även medlemmar i Svenska Cykelförbundet.  
Vill du hänga med på en runda, delta som funktionär vid cykeltävlingar 
eller bidra på något annat sätt? Mejla cykling@graip.se.  
Medlemskapet i IK Graip kostar 400 kr. Bidra gärna till underhållet 
genom ett bidrag via Swish 1230346247 märk ”Bike Park”.

Cykla i Gotland bike park 

PÅ GÅNG I NORR
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Familjen Österberg öppnar i sommar Bläse Bistro. Just det, An-
nica som alltid brukar vara på ICA i Slite. Men nu har hon sagt upp trygg 
anställning och satsar på restaurang och evenemang. Så nu blir Annica 
kändis över hela norra Gotland. På bilden tillsammans med dotter Alicia.

Bläse Kalkbruksmuseum drivs av en ideell förening med ett gäng 
entusiaster som är angelägna om museets utveckling. I skrivande stund 
vet inte föreningen om tåget kommer att rullar eller vad som är öppet. 
 Men alla är välkomna till Bläse Bistro för att inmundiga läckra 
bakverk, pizzor och andra rätter. Följ deras Instagram för öppettider 
och blase.se

Bläse bistro

För fem år sedan påbörjades arbetet med att restaurera delar av 
Bogeviken. Syftet var att förbättra förutsättningarna för abborre och 
gädda, samt att bedöma möjliga användningsområden för sedimenterat 
material.

De tre senaste åren har Jan-Erik Pott och Margareta Hörlin med flera, 
fortsatt arbetet med att hålla Bogeviken fri från vass. Det har i första 
hand skett genom utplacering av betande russ och biffkor. 
 Region Gotland har bekostat vissa delar av projektet med hjälp av 
våtmarksstöd från Länsstyrelsen. Slitebor, och andra intressenter, 
har kunnat stötta projektet ekonomiskt genom att köpa lotter i det så 
kallade bifflotteriet. Vinnarna fick efter säsongens slut hämta ut var 
sin låda med kött. Nu är det klart med bidrag på 90 000 kr under tre 
år från Lokala naturvårdssatsningen. 

Carl och Petra Ahlman har törst för specialkaffe och -te, och de vill 
visa upp den magiska världen för alla på Bergmancenter, Fårö. Petra är 
certifierad tesommelier och driver The Seventh Cup. 
 Carl har jobbat med kaffe i 14 år. Tillsammans med Panteha Pour-
noroozy som driver företaget Gyllene Smeten, kommer de skapa något 
extraordinärt. Såväl Bergmancenters gäster som alla som vill njuta 
av högklassigt fika är självklart välkomna! Filmen Törst regisserade 
Ingmar Bergman 1949 efter novellsamlingen av Birgit Tengroth. Hon 
spelade också huvudpersonen Viola.

Vid den långa vita sandstranden, söder om Slite, ligger Åminne 
Fritid och Havsbad som till sommaren öppnar tre nybyggda lägenheter 
med 6 bäddar i varje. Ett efterlängtat tillskott.

Dessutom är hela anläggningen under ständig förändring. Sport-
fiskarna har sett till att allt fler fiskar leker i Gothems ån. Ån slingrar 
sig genom anläggningen och ger möjligheter till aktiviteter.  
 Alla kan ju inte ligga på stranden eller bada i havet, hela tiden. 
Restaurangen med fullständiga rättigheter driver familjen Hallgren i 
egen regi. Ett uppskattat utflyktsmål även för stora och små som inte 
övernattar på anläggningen.

Bogeviken
fågelsjön med kor

Kafé Törst

Åminne satsar
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Vi levererar tidningar, post och paket till ca 30 000 hushåll runt om på Gotland
sex nätter i veckan. Det finns kapacitet i våra fordon att även hjälpa ditt företag
att distribuera brev/varor/paket ut till dina kunder - natt som dag. 

BEHÖVER DITT FÖRETAG
HJÄLP ATT KOMMA UT? 

LEVERANSLINJEN
0498-2024 82

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

Kök med porslin.

0700-313004  
slitebatklubb.se

Festlokal Kajutan

ÅRETS HÖJDPUNKT 2020! 
Slite Lions loppmarknad 
1 Augusti klockan 10,00 

på Myrstens gård.

Under förutsättning att större 
folksamlingar är tillåtna

Något att skänka? 
Lämnas tisdagar under 

Juli kl.18-20

Kontakt: 070-559 6393,
 0498-220870.

Boge Friggars 165, SLITE 
För öppettider, besök:

www.gotlandsstrumpfabrik.se 

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

www.sliteel.se
0498-220854

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

www.elon.se

Vi levererar tidningar, post och paket till ca 30 000 hushåll runt om på Gotland
sex nätter i veckan. Det finns kapacitet i våra fordon att även hjälpa ditt företag
att distribuera brev/varor/paket ut till dina kunder - natt som dag. 

BEHÖVER DITT FÖRETAG
HJÄLP ATT KOMMA UT? 

LEVERANSLINJEN
0498-2024 82

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

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 
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29-30 aug
Slite marknad är inställd. Men Slite In-
tresseförening arbetar för att genomföra en 
minimarknad eller något annat. Kanske en 
digital träff.  . 

5-6 sept
Gotlands Skördefestival, Lövsta Roma 

8 sept
Bräusstart kl. 18.30, Boge Bygdegård    

13 sep
Kulturarvsdagen – tema ”Kulturarv och 
lärande” Tingstäde

19 sept
Fårönatta, Fårö Framtid.

19 sep
Tröskning på gammalt vis vid Myrvälder kl. 
10. Tingstäde

3 okt
Strandstädning, Slite strand. Slite In-
tresseförening ’

10 okt
Lärbrodagen preliminärt

17 okt
Fästningsbacken i Tingstäde klipps och röjs 
inför vinterns pulkaåkning kl. 10.00

18 oktober
14 “Kaffikalas” med underhållning, Othem 
Bygdegård

27 nov
Julgranen reses på Polhemsgården kl. 10.00

28 nov
Julmarknad kl. 11-16 i Tingstäde fästning

5 december
10-14 Julmarknad, Othem Bygdegård
13 dec Lucia och Jul i Slite, Cementa 
Arena ishallen

Bästa läsare!
Vad är säkert? Inget är säkert. Allt är 
möjligt. Vi ber dig att kontrollera med 
arrangören om evenemanget genom-
förs. De kan göra en ny version av 
evenemanget.

Måndagar kl 18-20
Sjöfartsmuseet i Slite. Utställning i sommar 
om Östersjön på Sjöfartsmuseet i Slite 

1/5-30/9 
Uthyrning av båt med glasbottenTingstäde 
träsk 0722-240541 

17/6-23/8
Lärbro Bygdemuseum ons- o söndagar kl 13-
17.  8/7-2/8 även lör- och söndagar kl 13-17.

Maj

21 – 24 maj 
Gotländsk Vårsalong, Korsbygården i Lärbro

27 maj  
Städ- och jobbarkväll från kl. 16.00, Boge 
Bygdegård

Juni
   
6 juni  
Nationaldagsfirande på Gotlands Förs-
varsmuseum. Parkering Polhemsgården. 

15 juni  
Roadrun kl18, Othem Bygdegård

 
15 juni  
Slåtter från kl. 17.00 Boge Bygdegård

18  juni
Midsommarstången kläs kl. 19 vid Polhems-
gården, Tingstäde 
 
19 juni
Midsommarfirande:  
Boge Bygdegård  kl. 14. Stången kläs. Dans 
och musik. Därefter kaffe, lotterier m.m.
 
Polhemsgården, Tingstäde kl 12.30 Folkdans 
och ringlekar.

Slite Strandbar öppnar.

20 juni – 9 aug
Galleri Vagnslidret utställning Stina Lind-
holm, Skulpturfabriken Boge

23 juni
Enholmen. Prel invigning av kanonerna med 
salut Avgång kl 10 och 13. Guidade tur med 
invigning av kanoner och salut. Pris: 290 
kr inkl båt. Bokn via Romabokningen eller 
Destination Gotland

27 juni
SM i kubb. Nu åter i Hotellparken i Slite. 
Anmäl dig till Peter och Danne 070 6835413, 
070 962 73 72

Juli

Cementa visning 
preliminärt mån- och torsdagar kl 10. 

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

Jollekurser Slite Båtklubb, 
Lännahamnen
29 juni – 3 juli kl 9-15 Nybörjarkurs optimist
6-10 juli  kl 9-15 Nybörjarkurs optimist
13-17 juli kl 9-15 Fortsättningskurs
20-24 juli kl 9-15 Avanti, kölbåt
Bokning: Nils Lyth 0722020129 
nils.lyth@hotmail.com   
Mer info på  www.slitebatklubb.se

6 juli 
19-21  Bakluckeloppis, Othem Bygdegård
 
7  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

5 juli
Sommarkväll kl 18. vid Aner, Boge. Under-
hållning. Medtag egen kaffekorg och något 
att sitta på. Avgift 50 kronor.

12 juli
Enholmens dag kl 12. Båttur och möjlighet 
till rundvandring på ön. Kläder efter väder. 
Medtag egen kaffekorg. Avgift 100 kr. Othem 
Boge Hembygdsförening.

14 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

19  juli
Haimkumstdag vid Museet Badhusgatan 
Slite. Lotterier, kaffe, information om släkt-
forskning. Othem Boge Hembygdsförening 

11 juli
Sockenmarknad vid Vike minnesgård 10.00-
15.00. Boge

19 juli
 Loppisrace med start kl. 10 i Tingstäde.

21 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

28 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

13-17 juli
Läger: Sommarhockey födda Knatte från 
2004, Cementa Arena arr: IK GRAIP

20-24 juli
Läger: Sommarhockey Cementa Arena arr: 
IK GRAIP

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

31 juli
Slåtter i Laxare änge kl. 15.00. Vi bjuder på 
förtäring.

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

4 aug
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

- vi löser hela problemet

www.databyran.nu

69 15 00 S karp h ä l l

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

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

www.begravningab.se  
www.almi.se/gotland

Vi här på almi Gotland gör vad vi kan 
för att stötta, vara ett bollplank och 
hjälpa er att klara den situation som nu 
råder. Vi �nns på telefon och håller digitala 
möten. Tveka inte att höra av dig till våra 
rådgivare och glöm inte att ta en titt på 
vår hemsida.
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Socialförvaltningen 
Omsorg med personer med funktionsnedsättning 

  
  
  
  

Ta chansen att bli ledsagare, avlösare, kontaktperson 
eller korttidsfamilj som extra stöd till ett barn/vuxen 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 
ledsagare, avlösare, kontaktperson eller korttidsfamilj. 

Kontaktperson/Ledsagarservice innebär att ni träffas under några timmar varje 
vecka och umgås. Huvudsyftet är att komma hemifrån och göra något som fika, bio, 
promenad eller något annat som ni är intresserade av. Din nya ”vän” kanske vill ha 
hjälp med att förstå innehållet i ett brev eller vill ha smakråd i klädbutiken.  

Avlösarservice innebär att du tillfälligt övertar vårdnaden om ett barn från 
anhöriga i det egna hemmet, Insatsen skapar möjligheter för föräldrar att få 
avkoppling och tid för egna aktiviteter. Avlösarservice kan ges både som en 
regelbunden insats och vid oförutsedda situationer ibland med kort varsel. 

Korttidsfamilj innebär att man tar emot ett barn i sitt eget hem. Korttidsfamilj 
innebär att man tar emot ett barn i sitt eget hem. Föräldrarna får då avlastning och 
barnet får miljöombyte. Det kan röra sig om några dygn i månaden. Vi söker 
människor med olika livserfarenheter. Det viktigaste är att det är en trygg miljö där 
barnen får kärlek och får vara en del av familjen. 

Kontakta oss för mer information: 

Enhetschef Jonas Larsson Kontaktpersoner/Ledsagarservice 
jonas.larsson@gotland.se 

Enhetschef Hanna Billström Avlösarservice/Korttidsfamilj 
hanna.billström@gotland.se 

Sa  mordnare Marie Pettersson marie.pettersson01@gotland. 
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avkoppling och tid för egna aktiviteter. Avlösarservice kan ges både som en 
regelbunden insats och vid oförutsedda situationer ibland med kort varsel. 

Korttidsfamilj innebär att man tar emot ett barn i sitt eget hem. Korttidsfamilj 
innebär att man tar emot ett barn i sitt eget hem. Föräldrarna får då avlastning och 
barnet får miljöombyte. Det kan röra sig om några dygn i månaden. Vi söker 
människor med olika livserfarenheter. Det viktigaste är att det är en trygg miljö där 
barnen får kärlek och får vara en del av familjen. 

Kontakta oss för mer information: 

Enhetschef Jonas Larsson Kontaktpersoner/Ledsagarservice 
jonas.larsson@gotland.se 

Enhetschef Hanna Billström Avlösarservice/Korttidsfamilj 
hanna.billström@gotland.se 

Sa  mordnare Marie Pettersson marie.pettersson01@gotland. 
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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 

Sjöutsiktens Fotvård
Storg 70
0702600568 

Arkitekt Göran Radhe
radhe.se
073 981 17 25 

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

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

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

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
www.swedbank.se

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

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

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

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. 

 

Jord i Slite
Solklintsv/Othem

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

Röda Korset 
secondhand & café 
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 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
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
www. jab.se
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Slite Vandrarhem
Vikhagsv 2 
070-4164490  
www.slitevandrarhem.se

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

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

Hotell Slitebaden
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

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

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 65 22 80
www.larssonmaleri.se

Slite Stenhuggeri
Kronbrunnsg 6.  
Må-torsd 7-16, fre 7-13 
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 Vatten & 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, klinkers, slipning
0705  66 66 75    
karlstrom.l@telia.com

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

FOTBOLL

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

Slite Golfklubb/Klints Krog
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 
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
Badminton, gym, hockey, konståkning osv
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
 

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

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@riksteatern.se

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

Sällskapet Länkarna
0498220292

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 1 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
076 211 31 67
bygdegardarna.se/othem

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
0768 19 76 66 
majgu@spfgotland.se

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

Påskfestival Gotland
www.paskfestivalgotland.se

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
www.slitemarknad.se

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



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.

IK GRAIP
- en idrottsklubb för alla, oavsett om du vill 

idrotta själv, vara ledare eller titta på.
 

- värdegrund fungerar som en  
uppförandekod om hur vi behandlar varan-
dra och hur vi ge alla en möjlighet att idrot-

ta i en inkluderande och trygg miljö.

- gör idrott roligt och erbjuder gemenskap 
som skapar vänskap och värdefull fritid. 

Tillsammans skapar
vi möjligheter, 

tillsammans mår vi bra!

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       

Mer info finns på 
vår hemsida 

www.graip.se

En av de bästa på Gotland. Utmärkt för 
barnfamiljer. Flotten i havet lockar dykfan-
tasterna. Strandrullstolar tillgängliga utan 

kostnad för rörelsehindrade.

Stormen under vintern innebar att omkläd-
ningshytterna vid norra bryggan blåste ner. 

I juni ser Region Gotland till att de blir upp-
byggda. Slite Intresseförening får ett bidrag 

för att sköta stranden. Ge ditt bidrag, bli 
medlem och gärna också sponsor !

Stranden


