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Vi fråntar oss ansvaret för feltryck

Ett stort tack till alla som gjort det möjligt att 
producera Slite tidningen nr 6

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 150 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 6.
Årets tema är jobb. Jobb kan betyda glädje, pengar och vänner 

men det kan också betyda oro, konkurshot och mobbning. 

I Slite och på norra Gotland ger vi inblick i arbetslust som
sprudlar bland aktiva pensionärer, egenföretagare och anställ-

da inom vård och betongindustri. Här arbetar vi för en
aktiv fritid i samverkan med turism, design och tung industri.
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I Slite har vi blivit duktiga på att ”nätverka”. Slite Utveckling med 
sitt företagshotell och Slite intresseförening med två frukostmöten 
i månaden skapar kontaktytor där deltagarna delar med sig av infor-
mation, projekt och nyheter. Här händer det. Vi hjälper och stöttar 
varandra. Det här är viktiga grejor för att man som nyinflyttad skall 
trivas här – att här finns kommunikation, gemensamma mål, hopp och 
drömmar om framtiden. Det skapar trygghet och samhörighet i en liten 
ort som Slite.

Vi har under de senaste åren sett en ökning av besökare. Stranden 
är det viktigaste! Intresseföreningen tillsammans länsstyrelsen och 
kommunen gör att den får högsta betyg.  Gotland Sports Academy med 
Slite Strandby skapar nya arbetstillfällen tack vare den höga kvaliteten 
på idrottsanläggningarna. Besök Cementa Arena i juli och titta på kon-
ståkare och hockeyspelare i toppklass eller på fotbollsspelarna när snön 
yr runt dem.  Nu planeras nya arenor för gym, cykling och vattensporter.
Än finns det dock mer saker som kan göras och komma skall.

 Vi hoppas Slitebadens hotell snart får en ljusare framtid – denna pärla 
som behöver en vårdande hand. Bastubygget vid Slites strand kommer 
ytterligare att förhöja standarden på havsbadet. Och vore det inte fint 
med en rejäl lekpark i Slites park, för alla barn vars föräldrar väljer att 
se de många kvaliteter som denna havsnära tätort erbjuder. 

Slite by the Sea!

- Stina Lindholm  
                                                                       Chefredaktör

Det blir man tillfrågad som förstaklassare – 
att jobbvalet är viktigt det får man lära sig tidigt. 
I detta nummer 6 av Slitetidningen har vi just 
tema jobb. 

Här kan du läsa om några unga familjer som skapat egna jobb för att 
få ihop familjepusslet, betydelsen av att arbeta ideellt och de olika ar-
beten som finns inom industrin i Slite, men också om lite udda och mer 
ovanliga jobb.

Inför detta nummer har vi har träffat många människor som har valt 
olika jobbinriktningar i sitt liv - narkossköterskan som gör pipor, famil-
jen som startade café, cementtillverkaren i fabriken, grönsaksodlaren, 
vårdaren, och människor som brinner för att arbeta ideellt. 
 Att finna en röd tråd bland de som trivs med sitt jobb är inte alltid 
självklart. Vissa finner lugn och tillfredställelse i det trygga och 
förutsägbara. Flera småföretagare ser jobbet som en förlängning av 
dem själva, en väg till självförverkligande och skapande. Åter andra 
finner arbetsglädjen i den hjälp de genom sitt arbete kan ge andra. Alla 
är vi olika och just därför kanske vi alla trivs med olika sysslor.

Slite är en relativt liten tätort men här finns ett stort utbud av olika 
arbetsbranscher och inte bara industriarbeten som vissa kan tro. Den 
största arbetsgivaren i Slite är Cementa och på andra plats kommer 
Region Gotland med Solklintsskolan och regionens lönekontor. 
 Här finns också ett stort antal andra företag, söker man på internet 
hittar man faktiskt över 500 företag med Slite som postadress. Ett stort 
utbud med en stor variation. 

Vad skall du bli
när du blir stor?

Vi har öppet alla dagar året runt!

Slite

Färskt bröd bakat i 
butik alla dagar!

Salladsbar alla dagar!

Trädgård
Designbutik
Galleri
Café

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

0708 - 22 99 09 / www.skulpturfabriken.se
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Presenttips!
Intresseföreningens presentkort är till försäljning hos ICA och 
COOP i Slite. Presentkort i valörerna 50, 100 och 500 kr löser du in 
hos de flesta näringsidkare i Slite såsom...

Alimento, Coop, ICA, Elkedjan Slite, Eternelle, Gahms, Sjöutsiktens Fot-
vård, Jasmin Floristik, Lotass  service & produktion, Marin Textil Gotland, 
Slite Dykservice, TusenSköne, Slite Vatten & Värme, Slite Golfklubb, Klints 
Krog, Znappit, Dyk & Sport Gotland m.fl.
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Två unga Slitebor som vågat satsa på eget 
företagande när andra jobb inte fanns.

Valet ger frihet att styra över tiden tillsam-
mans och deras dotter Mirell får vara nära sin 
mamma och pappa även om det blir lite slän-
gigt hit och dit. Samtidigt är de rätt nöjda när 
hon sover en stund.

Inne på Café Mirell på Storgatan i Slite råder 
en varm och trivsam stämning med tända ljus 
och doft av nybakat. Det gamla café Humle 
och Dumle är ombyggt och nymålat och har 
nu två rum, ett stort och ett lite mindre för 
intimare fikamöten. Maya serverar kunder och 
i bakgrunden skymtar jag Max i sin vita kondi-
torrock som raskt flänger fram med en varm 
smörgås till en kund. Menyn är omfattande 
och kyldisken är full med goda kakor och pajer.

Maya flyttade till Gotland när hon var tolv 
och när hon senare träffade Max från Visby 
flyttade paret till Slite.  Men det fanns inte så 
mycket jobb på orten så det blev en vända till 
Stockholm, och där föddes också deras dotter. 
 De ville starta café i Stockholm men ko-
stnader för överlåtelse, renovering och en 
rekordhög hyra grusade planerna. De ville till-
baka till Gotland och när de blev erbjudna en 
nyrenoverad fyra med uteplats i Slite samma 
dag som de såg att cafét  var till salu, var det 
inte svårt att ta ett beslut.  Efter jobb i hemt-
jänst och café i storstaden fick de nu en chans 
att bli egenföretagare och på Gotland krävs 
inte lika mycket pengar att nå sina drömmar.

Cafét har de döpt efter sin ettåriga dotter och 
det är självklart inriktat på vegetariska och 
veganska rätter eftersom de själva är veganer. 
Den inriktningen har gjort att även gäster från 

Visby och övriga Gotland åker till Slite och 
fikar och lunchar. 
 Många är positiva till den köttfria menyn 
bara någon enstaka har frågat efter skinka på 
mackan men nöjt sig med de vegetariska alter-
nativen och därefter lovordat produkterna. 

De bakar allt själva och under sommaren då 
gäller det att vara uppe i ottan. Nu under våren 
har de öppet onsdag till söndag och det är en 
balansgång att samtidigt passa dottern som är 
med i ruljangsen. Från början tänkte de inte ha 
öppet under vinter men det visade sig gå rätt så 
bra och de är glada för alla som kommer
 Och visst behövs det fler mötesplatser i Slite. 
Till sommaren blir café Mirell en arbetsplats 
för flera sommaranställda då det är öppet alla 
dagar mellan 07.00 -19.00.

En glad kund avbryter för att tacka och ge 
beröm till Max och Maya. När det gäller att ut-
veckla fler veganska, glutenfria och laktosfria 
produkter så är paret öppna för att ta fram ett 
sortiment till återförsäljare etc., men hur det 
blir det får man se i framtiden.

Slites framtid kommer på tal och de tycker att 
orten utvecklats positivt framför allt på som-
maren, men under vintertid skulle det behövas 
ett lyft. Miljön kring torget skulle behövas 
fräschas upp, bättre promenadvägar, en större 
naturlig lekplats i parken och fler bostäder 
behövs också. På önskelistan finns även att det 
under lågsäsong skapas olika evenemang och 
att man handlar lokalt för att stötta bygden. 

Och vi i Slite hoppas att fler unga människor 
ser möjligheter som Max och Maya att skapa 
sitt liv och bosätta sig i och kring norra Gotlands 
största tätort.

Bland 
Bullar & Barn

För många kan det ses som en omöjlighet men 
för Max Wessman och Maya Arfvidson var 
det en självklarhet att jobb, familj och arbete 
går att kombinera.

Text: Stina Lindholm
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Tillsammans med solen 
hjälper vi på Slite El Er att

 producera egen el

Butiken och installatörerna jobbar 
för Era energismarta lösningar 

från ljuskälla till solceller

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

Vi arbetar med...
  plåtslageri, smidesprodukter 
CNC-skärare, bandtäckning

takavvatning, samt försäljning 
av tak och väggplåt

Välkommen att kontakta oss på 
Kontoret 0498-226100 

Barshage 168 Othem, 624 46 Slite 
Öppet vardagar 7.00-16.00

 www.gutemaki.se

Arbete
Jag arbetar alltså finns jag.
Arbetar bör man annars dör man.
Jag har fått ett arbete!
De har arbetat sig in.
Hon har arbetat sig upp.
Han har arbetat ihjäl sig.
Det finns inget arbete, tyvärr.
Alltför mycket arbete, går inte, hinner inte.
Här är alldeles för lite arbete, uttråkad.
De börjar arbeta redan som barn.
Han slutade arbeta tidigt.
Hon slutar aldrig arbeta.
Tungt arbete, lätt arbete, barnarbete, överarbeta,  
inarbeta, svartvitt arbete, bearbeta, lönearbete.

Fanns ens detta ord i begynnelsen eller kallades det något 
annat trots att det verkligen var just arbete. Förhindra svält, 
ge skydd mot väder och vind, stora rovdjur, översvämningar, 
torka, stöld, krig.
 Allt det som krävdes för att ta hand om detta var väl inget 
annat än ett otroligt, ständigt pågående arbete. En enkelhet 
tror jag fanns i detta, jag arbetade för mig själv och gruppens 
direkta bästa. Ansträngning gav meningsfullt resultat som gick 
att ta på. Mättnad, värme, lä, otörst, skydd, samvaro och vila.

Gör vi inte samma sak än idag? Men ofta under andra former, 
med andra herrar, andra villkor. Då fanns något att göra för 
alla människor, oavsett begåvning eller handikapp kunde alla 
arbeta på sina villkor. 
 Idag pratar vi om arbetslöshet för dessa grupper som ska 
konkurrera på samma villkor som andra, vilket förstås blir svårt.

Istället kunde man ha tillgång till enklare arbeten, färre 
timmar, utomhusjobb, assisterande servicejobb ihop med de 
överbelastade heltidsjobbaren, eller ansvar för den renaste 
parken och den vackraste kyrkogården.
 Tänk om alla sjukhus, statliga institutioner och stora före-
tag tog emot vid ingången med personal som välkomnade och 
sa: ”Då ska jag följa dig till det kontoret, den avdelningen, den 
personen.”

Istället för bidrag får man lön och självständighet finansierat 
via något lägre skatt för företaget. En lägre socialkostnad i 
samhället och kanske bättre självkänsla för alla.

1 januari 2017 införde Finland som test en statlig medborgar-
lön som är en minimilön som räcker till hyra och mat till varje 
person. Detta för att eliminera socialbidrag till en begränsad 
grupp av arbetslösa.

Den som vill och kan får också gärna arbeta utöver det, utan 
att förlora medborgarlönen. Även i Holland, Canada och på 
Island planeras liknande studier.
 Det man vill uppnå är att minska statens alltför stora 
byråkrati och inblandning i medborgarnas liv. Med detta kan 
man eliminera risken för extrem fattigdom utan att motverka 
en flexibel arbetsmarknad. Fokuset på full sysselsättning är 
för stort och förefaller omöjligt att uppnå. Sverige, någon……?

Psykologifadern Sigmund Freud sa att man måste kunna 
arbeta och älska för att leva ett bra liv. Jag som arbetar med 
mänskligt lidande i själen och livet, tillsammans med männ-
iskor som tar sin egen kamp att komma vidare, märker att ju 
äldre jag blir desto bättre är jag i mitt jobb, helt beroende på 
att mina erfarenheter ökar och gör mig allt kunnigare. 
 Även jag ser nu arbetslivets slut där framme, men tro det 
eller ej för varje nerdragen arbetstimme på jobbet har jag 
lyckats hitta på det ena projektet efter det andra i trädgården!
Summan av sysselsättningsbehov förefaller vara konstant!

PS.
I Frankrike har man antagit en lag som hindrar arbetsgivare 
från att kontakta sina anställda och prata jobb efter kl 18.00 på 
kvällen och före kl 08.00 på morgonen samt helger. Man inser 
att samhällskostnaden för utbrändhet blir allt högre.
Sverige, någon……? 
DS.
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VÄLKOMMNA

Vi har:
Butik
Rörmokarservice
VVS-entreprenad
Bygg & badrumsrenoveringar
Fyrverkerier

0498-220700

GolvKula AB
MATTOR • KAKEL • KLINKERS • SLIPNING

FIXAR ERA GOLVPROBLEM

TELEFON 22 55 15
 MOBIL 070-566 66 75

0498-20 34 30
dina.se

En av 
marknadens bästa 
barnförsäkringar *

* Jämför själv på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

LUCKBYTEN
OCH KÖKS-RENOVERINGAR.

BRA PRISERHÖG KVALITET!

Boka gratis hembesök idag!
Mobil: 076-941 09 07

www.slitekok.se

Behöver du hjälp 
med din bokföring?

Vi sköter:
Löpande bokföring, Fakturering

Momsdeklarationer
Arbetsgivardeklarationer

Löner, Rot/Rut

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

E-post: slitekok@telia.com

Nyst
arta

t  

föret
ag i S

lite
!

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

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

  www.osabgotland.se

· Design av privata & offentliga trädgårdar

Hos oss kan du få hjälp med...

· Produktdesign & belysning

· Anläggning, underhåll & beskärning
· Rådgivning & skötselråd

- från idé till färdig trädgård -

www.gotlandskap.se / info@gotlandskap.se
Stina 070 822 99 09 / Tarja 070 332 26 49

Arkitekt SAR/MSA

Göran Radhe

www.radhe.se
073 98 11 725

av Louise Hallin, Leg. barnmorska och psykoterapeut.
Deltidsboende i Hall
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Stentufft är arbetet på Cementa, men 
muskler är det inga krav på. Däremot  
finna glädje och nyfiken i jobbet och en 
vilja att lära sig mer. Maskinerna är 
många men det är personalen som ser 
till att fabriken är världsledande.

Cementa i Slite sysselsätter förutom sina 230 an-
ställda ytterliga cirka 200 årsarbeten som semester-
vikarier, entreprenörer inom transport i brottet och 
på havet, bränslehantering, maskinreparationer och 
byggnadsunderhåll osv.  Vid sidan om arbetsgivar-
en Region Gotland kan Slitefabriken vara den ar-
betsplats på Gotland där de anställda har störst bredd 
inom olika yrken att utveckla och utbilda sig. 
 Koncernen Heidelberg  driver idag 161 cementfab-
riker över hela världen.  Fabriken i Slite samarbetar 
främst med de sex i Norden.

De senaste åren har fabriken arbetat med genera-
tionsskifte.  Även personalchefen har valt att söka sin 
efterträdare. Bo Collin* har under sina 39 år anställt 
många, men under de senaste två åren har det varit 
intensivt, 44 personer  i tillsvidare anställning eller 
i yrkesintroduktion. Dessutom vikarier och somma-
ranställda.

- 39 år är inte så märkvärdigt hos oss, säger Bo. Idag 
sa Benny Svensson och Lars-Erik Hansson upp sig 
efter 52 år. Även de som går i ålderspension måste 
säga upp sig formellt.

Bo Collin blev 1978 anställd som operatör och körde 
ugn i sex år.  Anställning fick han direkt efter fyrårig 
gymnasieutbildning till ingenjör. 

- Jag hade tänkt att stanna några år och sedan söka 
mig vidare, säger Bo. Att arbeta skift passade inte 
mig.

Fackordförande Sylve Hägvall**) avancerade från 
verkmästare till personalchef och erbjöd  Bo arbete 
som personalman. Bo fick börja som lönekontorist.

- Det var en bra grund. Jag fick lära mig avtalen.
 Efter hand  blev arbetsuppgifterna inriktade på per-
sonalrekrytering och -utveckling. 1991 efterträdde 
han Sylve som personalchef.  

Vilken händelse har varit mest betydande för dig 
inom Cementa?

- Det går inte att peka på en händelse. Fabriken har ju 
genomgått en ständig förändring. I början var vi en 
solitär i Slite. Därefter Skånska Cement, Euroc, Scan-
cem och 1999 köper Heidelberg Cement koncernen.   
Jag har haft sex olika fabrikschefer, den första träf-
fade jag visserligen aldrig, säger Bo. 

Kraven förändras. Idag är det mer fokus på pengar. 
Varje månad lämnar vi från fabriken in 250 nyckeltal. 
Bo Collin kommer att bli synlig på fabriken även i 
fortsättningen, men inte på sommaren.  Då är han till 
havs i sin segelbåt.  

Nya höjder 
Jenny Sander har tagit klivet från offentlig sektor till 
en tysk koncern inom den tunga industrin.

- Jag kan HR men inte verksamheten och det är roligt, 
säger Jenny. Att vara en stark aktör lokalt är viktigt 
för framtida kompetensförsörjning på Gotland. Slite-
fabriken är i framkant globalt och att därigenom få 
var med och höja Sverige som land och Slite som ort 
är en förmån. 

Med rötterna i den småländska glasbruksorten 
Johansfors  är Jenny Sander nytillträdd som HR-man-
ager för Cementas fabrik i Slite. Hon har en master i 
Health Promotion och kompletterat med arbetsrätt 
och arbetsmiljö. På Region Gotland har hon senast 
varit chef för Medborgarservice. 
 Under april månad går hon parallellt med sin 
företrädare Bo Collin. Hon kan visserligen inte verk-
samheten men i januari, när jag träffar henne är hon 
påläst. Hälsa och säkerhet är en prioriterad uppgift 
inom hela koncernen och för Jenny är det självklart 
att fortsätta med arbetet för att eliminera olyckor.

- Morgondagen handlar om att ligga i framkant inom 
ny teknik och ta tillvara personalen. Det är en styrka 
att de anställda växer inom företaget och förblir det 
trogen. Cementa kräver resultat men ser människan, 
vilket jag uppskattar, säger Jenny.

I år kommer hon inte att tävla i beachvolley efter-
som hon är vice ordförande i NatWest Island Games. 
Tävlingarna kommer bland annat att genomföras på 
golfklubben och tennisklubben i Slite. 
 Dessutom hinner hon med att satsa på höga höjder. 
Numera hänger hon sällan på klätterväggen i silon i 
Visby, däremot gör hon gärna en flygtur för att hjälpa 
Försvarsmakten med sjöbevakning.

Stenhårda jobb

* Se www.sliteutveckling.se/contact

**  Sylve Hägvall (1932-2008) var också aktiv socialdemokratisk

 politiker och den servicen i  hemorten Slite betydde mycket för honom.  Sylve. Han har myntat devisen  

"Handla mycket eller lite, men gör det gärna i Slite".

Text: Mait Juhlin
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Elektriker
Joel Mattes är elektriker och nyanställd inom yrkesin-
troduktion. Under ett år är han anställd för att både 
parter ska finna ut om och hur arbetet fungerar. 
Därefter söker han de tjänster som är utannonserade. 
I elverkstaden arbetar 20 personer.

Försteman
- Jag började 1999, då var jag den enda 
kvinnan på produktionen, säger Yvonne 
Olofsson Förste man på skift sex.  Idag är vi 
fem tjejer. En är nu ledig för studier. 

 Som förste man ser man till att linje 8 
snurrar dvs stora ugnen. Vi är ett team på 
8 personer i varje skift därav en mekaniker. 
Yvonne har läst tre år på naturvetenskapli-
ga gymnasiet, jobbat inom vården och 
restaurang. Hon började som operatör på 
linje 8. Utbildningen fick hon på plats för 
att förstå alla flöden i processen.

- Idag är yrkesintroduktion bra, man får gå 
runt och gå bredvid och får man en chans 
att lära sig mer. Roboten kan inte ersätta 
mig. De fasta värden kan roboten göra, men 
känslan får aldrig roboten.
- Det bästa med jobbet är att någon byter av 
mig. Här kan man stämpla ut och veta att 
det fungerar, säger Försteman Yvonne.

Rörmokare 
Lars Granqvist har befattningen mekaniker med specialkompetens. Han 
är dock den ende rörmokaren bland fabrikens 230 anställda.  
 I fabriken är vatten och avlopp väsentligt för att cementhanteringen 
men Lars tar också hand om alla personalutrymmen. Specialkompetens 
innefattar också oljelossning åt företaget samt åt Destination Gotland. 

Processkötare, 
maskinanalytiker,  senior project leader och inte en enda cementblandare 
av Slitefabrikens  80 olika yrken.  Visst är det spännande med titlar! 
Men människorna bakom dem gör arbetsplatsen rolig och värdefull. 

Guide
Bo Persson är en av fyra guider på Cementa. Ungefär 1500 per-
soner besöker varje år fabriken.  Men Bo är också en viktig resurs 
inom Industrimuseet och på Sjöfartsmuseet.  1960 började han på 
Cementas verkstadsskola som drevs av Slite kommun. 

- Då fick vi 1:75 i timmen. Vi var 10 elever och på kvällarna läster 
vi teori. Undervisningen skötte ingenjörerna. Innan dess hade jag 
läst 8-årig folkskola, säger Bo. Femtio år senare visar han fabrik-
en. 

-  Besökarna blir imponerade över kvalitetskontrollerna.  
Två förmiddagar i veckan juni-augusti bjuder fabriken in till gui-
dade visningar utan kostnad.  

Laboratorie-
tekniker
Alla bär hjälm, men på researchavdelnin-
gen bär alla vit rock. Där arbetar ICP-ex-
pert, laborant, laborationsingenjör, 
våtkemist och Mona Sandgren som är 
laboratorietekniker. Hon är utbildad inom 
trädgård och har arbetat som lantbrukske-
mist.  
 Nu analyserar hon varje leverans av 
cement för att ge dem en etikett. Sam-
mansättning av kalcium, syngenit, gips osv 
varierar från ton till ton. Mottagaren kan 
då avgöra hur cementen ska hanteras vid 
byggnationen.

Doktorer på maskiner 
- 80 yrken finns det idag inom fabriken säger maskinana-
lytiker Åke Stenman. Det finns ingen med befattningen ce-
mentblandare.

- Min tjänst kan du söka, säger kollegan Martin Jakobsson. 
Han började på Cementa för 45 år sedan som svarvare. Eft-
er Realskolan gick han verkstadsskolan i tre år. Under årens 
lopp har han blivit internt utbildad. 

- Matte ska du kunna, det är viktigt. Skolan utbildar till 75% 
men resten lär dig på platsen. Det gäller att ha handlaget. 
Martin är en av fyra maskinanalytiker och snart går han i 
pension. 
Maskinanalytiker mäter konditionen på växellådor, laserup-
priktning, tjockleksmäter, ultraljudsmätning, leta sprickor 
osv.  Utrustningen som användes på 80-talet finns idag på in-
dustrimuseet.

- Jag blir stolt när jag hittar felet innan något händer säger Martin. 
Robotar kan inte ersätta dessa doktorer.

De senaste 20 åren har  utvecklingen varit intensiv.  För ett par år 
sedan mottog personalen priset för bästa cementfabriken i världen 
inom alternativa bränslen som ersättning för fossila bränslen.
Åke Stenman sitter i utbildningsnämnden och arbetar politiskt för 
att starta Tekniskt College på Gotland. Från vindkraftsutbildnin-
gen, som tyvärr är nedlagd, är idag fyra anställda.  

En ersättning blev Yrkeshögskolan inom drift- och underhåll-
steknik, som startade i fjol. Slitefabriken har fyra praktikplatser.  
Men för att det ska finnas elever till yrkeshögskolan måste det fin-
nas en teknisk praktisk gymnasieutbildning och då är Tekniskt 
College en lösning som gynnar hela Gotland.
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Med nollvision  
och närproducerad 
cement bygger vi 
framtiden. Älskar du ditt jobb?

Idag säger många att de älskar sina arbeten och i 
den nya boken, “Att älska sitt jobb”, diskuterar etnol-
ogen Magdalena Petersson McIntyre varför allt fler i 
dag säger sig göra det, hur det har blivit normalt och 
vad det betyder för arbetande människor. 

– Att människor med arbeten som ger mycket frihet, 
inflytande och bra lön uttrycker att de älskar sitt 
jobb kanske inte är så konstigt. 
 Men att även anställda i detaljhandeln där lönerna 
är låga och anställningarna otrygga så ofta uttryck-
te att de älskade sitt jobb tyckte jag var intressant, 
säger Magdalena Petersson McIntyre och säger 
vidare:

– Det är typiskt för vår tid att människor upplever 
att de måste investera sina känslor i sina arbeten och 
att det leder till lycka. Det finns en norm som säger 
att älskar du ditt jobb så har du lyckats. Det är en 
föreställning om att arbetet ska ge oss tillfredstäl-
lelse och självförverkligande och att detta uppfattas 
som det normala. 

Att förmå sig att älska sitt jobb blir därmed en 
strävan efter normalitet. Har man ett jobb som man 
säger sig älska så ses man också som framgångsrik.

Så visst kan vi drömma om högvinsten som kan ge 
oss lite mer guldkant på tillvaron, men för de flesta 
är det jobbet som ger lycka och mening i livet. 
 Men det finns nog många tolkningar och svar på 
det. “Jobbe?” Säger en tillsynes livsnjutande man 
som lutar sig tillbaka i solstolen vid ett strandbryn. 
Gör han inte det som vi ibland drömmer om, slipper 
arbeta och kan bara sitta på en strand och njuta av 
solen. 

 Och visst drömmer många att vara ekonomiskt 
oberoende, att ta dagen precis som den kommer och 
göra just vad vi har lust med för stunden.

Stina Lindholm

Stationsgatan 24, Slite 

0498-22 22 20

VÄLKOMMEN TILL NORRA 
GOTLANDS STÖRSTA 
BIL- & DÄCKVERKSTAD
Service, kamremsbyten, bromsar, 
4-hjulsmätning, däck, 
punkteringslagning, smådäck, 
cykel och mycket mer.

Hos oss kan du även hyra släpvagn och bil
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Bilder från förr
Slite Industrimuseum är en källa till 
kunskap om främst fabrikens historia 
under 100 år i Slite.  

 Slite Cement & kalk blev invigd 1919. I vissa källor 
står det att den grundades 1917. Men 2014 arrangerade 
Slitefabriken ett 95-års jubileum. Nästa fest blir 2019!  
Gotländsk kalk har dock bränts till murning, putsning 
och avfärgning under minst 1000 år. 
  I museets samlingar finns maskiner, verktyg, mod-
eller, kontorsapparater,  dokument och fotografier. Ted 
Lehrberg arbetar med att digitalisera fotografierna och 
han har här valt ut några som kan exemplifiera yrken 
inom fabriken. Vilka är fotograferna?

- Det är det svåra med bilderna, säger Ted. Det figurerar 
några interna fotografer och från företag som levererade 
utrustning till Cementa.

Cementas sjuksyster Margareta tar 
hand om Sune Granvald. Troligen 
var Granvald brännare. Cementa har 
fortfarande en egen sjuksköterska.

Smeden Ludde Gardelin

 Grävmaskinist Valter Thomsson

Fotona är tagna under början av 1940-talet. Troligen lärling och Thure Falk.

Gustaf  Falk  

Erik Engström Borrare/sprängare

John HellströmOskar Dahlbäck

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

Slite Konsum 
Tullhagsplan 5

KRAV-märkt butik
Post & Paketservice
Brevlåda

Kom in och ta en kaffe!

Öppettider:
1/9-1/5  8-20
2/5-31/8  8-21

Tel: 0107 - 473 070
www.coop.se

2 för

29k

Finns utanför entrén

fruKtdrycK
Coop
Ord pris 9,95/st

muffinS 4p
Coop 300 g
Choklad, Citron, blåbär, 
äpple/kanel

JordgubbSKräm/
HallonKräm
Coop 1L
Ord pris 18,95/st

2 för

15k 2 för

29k
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Glädjefullt 
arbete!

Arbetsplatsen Kupan med 140 ideella arbe-
tare startade den 15 april år 2000 på Storgatan 
i Slite och skall nu flytta till nya lokaler.

Rose-Marie Rosvall är en av dem som jobbar 
en dag i veckan och kommer från Lärbro-Hellvi 
kretsen.  Hon började på Kupan för 10 år sedan, 
vid 62 års ålder, eftersom hon bara kunde 
jobba deltid med sitt vanliga jobb på grund av 
en benskada. För henne var detta ett bra alter-
nativ att verka i ett sammanhang där hon trots 
sin skada kunde arbeta efter sin förmåga. 

- Orkar jag inte stå så länge sitter jag ner och 
vilar en stund, säger Rosemarie. Hon jobbade 
först på ”uppacket”, men ville jobba mer socialt 
så caféet var ett bättre alternativ för henne.  
Hon har varit med i RK länge och redan som 
14-åring deltog hon i utbildningar och fick då 
lära sig skjuta med Mausergevär.

-  Fast det var inga skarpa skott i dem, skrattar 
hon. De fick också lära sig cykla med bår med 
två cyklar, första hjälpen och allt inom civil-
försvar ifall kriget skulle komma. 

Kristina Scherman sålde sitt hus i Licker-
shamn och flyttade till en lägenhet i Slite. Hon 
kände bara en person i Slite och ville träffa folk 

och göra något meningsfullt så hon knallade 
ner till Kupan. 
 Nu har hon jobbat där i 3 år och känner att 
hon gör en viktig insats, hon lever ensam och 
jobbar gärna mycket. Stämningen är god, kaf-
fet är gott och mackorna härliga.

- Det här jobbet är det roligaste jag gjort, säger 
Kristina.

Agnes Andersen kommer glatt insvängande 
genom dörren. Hon bor i Bäl och när hon fly-
ttade till ön hade hon bestämt att hon skulle 
jobba med något frivilligt. Men hon hann 
inte uppsöka Kupan innan det var några som 
knackade på hennes dörr och undrade om hon 
inte ville jobba där. 
 Det var ett bra sätt att lära känna folk och 
ett sätt att komma hemifrån. Agnes som är 
sjukpensionär sedan några år pga stress säger 
att här kan hon jobba 100 procent för det finns 
inte samma krav som i hennes tidigare yrkesliv. 

- Jag pratar, skrattar, inget krav på att vara lön-
sam, säger hon. Man får så mycket feedback, 
så mycket tacksamhet från folk. Alla slags 
människor kommer hit, mammor med sina 
barn, folk som jobbar, pensionärer. Och folk 
är så tacksamma, vi får så mycket beröm, och 
kaffet är gott också.

140 frivilliga jobbar i Slite, några kommer en 
gång i veckan, någon kommer en gång varan-
nan vecka. Alla jobbar så mycket som de kan 
och vill. Det tar 3 månader att träffat alla på 
Kupan i Slite.

- Vi är nästan småflickor skrattar Agnes, en del 
som jobbar här kan vara över 80 år, och många 
av de frivilliga håller sig pigga och glada genom 
att det finns en gemenskap och en mening med 
deras insats. 

 Alla jobbar utifrån sin egen kapacitet. Man 
kan baka och snickra fågelholkar, plats och 
tid finns alltid. Det är mycket en kvinnoarbet-
splats. Är det så att kvinnor tycker att det är 
viktigt med social samvaro?

-  Männen kanske kastar varpa eller något 
annat sportsligt, det kunde vara mer män som 
jobbar, men de tycker kanske att det är kvin-
nogöra att koka kaffe, säger Agnes.
 Man mår bra av att veta att man är behövd 
och det är viktigt är att man finns i ett sam-
manhang. Ideellt arbete ger så mycket tillbaka 
håller alla med om.

Historik:
Röda Korset är en internationell humanitär 
rörelse med cirka 97 miljoner volontärer, 
medlemmar och anställda i hela världen. Den 
grundades 1863 för att skydda mänskligt liv och 
hälsa, för att garantera respekten för alla männ-
iskor, och för att förhindra och lindra mänskligt 
lidande. Läs mer i “Röda Korset på Gotland 100 
år - eldsjälarnas bok” skriven av Gert Jakobsson.  
“

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

Att arbeta ideellt kan vara 
en väg till en rikedom som 
består av något helt annat än 
pengar. 

För hela livet 

Samtalen 
Gemenskapen 
Tron 
Längtan 
Glädjen 
Sorgen 
Vardagen 
Festen 

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

Text: Stina Lindholm
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Om sanningen ska fram...
Eller inte?
av Tora Lindström, Fotograf, bloggare och Slitebo
Sockermedkaffe.blogg.se

Eftersom jag har en rastlös själ fick jag för mig att söka 
mig vidare till en inredningstidning som assisten till en 
av mina stora idoler inom inredning.

Jag blev kallad till intervju i Stockholm.
Köpte mig en schysst tidningsaktigt klänning, som satt 
helt slimmad på kroppen, så att kunna andas var inget 
att prioritera denna stora dag.

Tog tåget till Stockholm. 
Taxi till redaktionen och steg in i en annan värld, typ en 
sådan värld som man bara ser i tidningar.

Där satt de, mina idoler mina inspirationskällor, det var 
Moodboards, färgglada Macdatorer och snygga männi-
skor överallt.
Här kommer jag att trivas, tänkte jag självsäkert och mig 
en latte, som jag avskyr och UTAN socker dessutom!

Blir presenterad för The Big Boss och inredaren Camilla 
eller Cam som jag kallar henne. Vi ska ju ändå hänga 
ihop.

Slår mig ned på en alltför hård obekväm designerstol. 
Försöker se avslappnad ut i mitt klänningsfodral och 
håller in magen så att inte knapparna ska sprätta iväg.

– Ditt CV är verkligen imponerande. 
Konstskola, dekoratör och inredare...eh gurkplockare på 
växthus?

– Gröna fingrar kanske behövs? svarar jag snitsigt och 
viftar elegant med mina korvfingrar framför “Reddan” 
( redaktionschefen).

– Vi söker ju någon som även kan sy, tapetsera, kakla och 
snickra lite enklare grejer. Är det något du har erfaren-
het av?

De sekunderna innan mitt svar kom, hann jag tänka 
såååå mycket.

Sy?! 
Jag gjorde en gympapåse i syslöjden när jag gick i 4:an, 
den var grön med ett äpple på.

Snickra?!
Ja, ett tidningsställ i 6:an...tyvärr höll den inte ihop... inte 
ens för några reklamblad.

Kakla och tapetsera?
Ser Morsan och Farsans hus framför mig som ett renover-
ingsobjekt under sommaren.
Askungens små möss börjar sjunga i mitt huvud. - “Jag 
kan kakla jag kan spackla jag kan trixa jag kan tracka, 
hela långa kvällen så fixar vi modellen”.
Åh vad fint de kommer att få när jag har gått lös med min 
Ernestfeeling i deras hem!

– Jadå, det är inga problem. Jag fixar faktiskt en hel del 
hemma på fritiden säger jag och fingrar på en kudde som 
ligger bredvid och försöker luska ut hur man syr raksöm.

– Det låter verkligen strålande säger båda i kör och klap-
par med sina mjölkvita välvårdade händer.

Jag tackar för mig och trippar ut genom de gigantiska 
glasdörrarna, tillbaka till den vanliga världen.
Jag går hela vägen tillbaka till T-centralen. Vem fan har 
råd att åka taxi ständigt?

Morsan låter mest nervös när jag berättar att jag ska till-
bringa hela sommaren hemma hos dem med att snickra 
spackla tapetsera och sy puffiga kuddar.

Två veckor senare ringer självaste Bossen upp mig på 
jobbet.
Jag sätter mig inne på SnickarJannes kontor, drar igång 
några bandsågar i bakgrunden så att det ska låta som 
om jag snickrar på någon ny design som vi kan använda i 
något reportage.

– Vi tyckte verkligen om dig Tora och du har stor kompe-
tens...Men...

Nu kommer det. Dom kom på att jag har ljugit. Säkert har 
min gamla syslöjdsfröken blivit uppringd av dem.
Jag svettas under hela armarna.

– Vi tycker att du borde söka jobb på en modeinriktad 
tidning istället med den stilen som du har, det hade passat 
dig perfekt!

Jävla snyggklänning!
Jag borde ha tagit snickarbrallorna istället!

För en herrans massa år jobbade 
jag som inredare på ett stort 
möbelföretag. Vi kan kalla stället 
Ikea, för det heter så.

Denna torsdagsmorgon 06.45 är Sandra, 
Gertie, Ingela och Kicki samlade för att gå 
igenom dagens schema.  

Chefen och ägaren till Primula Hemtjänst o 
service, Anette Andersson kommer med en 
visp som krånglar för en kund. Minuten efter 
sju gör Kicki sitt första besök. Väckning och 
medicin. In i bilen runt kvarteret och in i nästa 
lägenhet. 

- Jag har just läst tidningen och trodde jag 
skulle få lugn och ro, en kvittrande röst hörs 
från sovrummet. Här är det viktigt med ögon-
dropparna på morgonen.  Hos nästa person, 
som bor på Kilåkern, är det viktigt att titta in, 
stämma av så allt är, som det ska vara. Hon har 
knappt ingen känsel i sina fingrar, men rör sig 
lätt med rullatorn. Skåpen sitter otillgängligt 
högt. Och hemtjänsten gör att vardagen 
fungerar. En gång veckan försöker de handla 
tillsammans. In i bilen och så vidare till Ting-
städe.

Kristina “Kicki” Olsson är född och uppvuxen 
i Härnösand.  Staden blev stökig. Sina tre 
pojkar  ville hon ge en lugnare miljö. Maken 
är född på Fårö och Gotland var ett självklart 
val. Som undersköterska inom åldringsvård 

med vidareutbildning inom demens fick 
hon omgående jobb på ålderdomshemmet 
i Fårösund och sedan började hon på Stux-
gården. I mars 2014 blev hon anställd  hos Eva 
Hanberg som 2015 sålde företaget  till Anette 
Andersson. 

- Man får inte ta med sig jobbet hem, säger 
Kicki. En nyanställd oroade sig och ville göra så 
mycket mer för våra kunder, hon kunde istället 
välja att arbeta mer med olika RUT-tjänster.
 Tryggheten, att veta att någon kommer minst 
en gång per dag, är central för både kunder 
och anhöriga. Att bryta ensamheten, få dags-
tidningen på bordet, få en pratstund, råd om 
olika funderingar som har dykt upp under nat-
ten eller om saker som har kommit upp sedan 
tidigare besök.

- När jag en kväll kom till en kund var hon inte 
i huset, berättar Kicki, men jag såg ett par ben 
i trädgården. Jag kunde inte få upp henne, helt 
omöjligt. Jag la en filt över henne och ringde 
först min arbetskamrat, sedan sjuksköterska 
och så ambulansen. Som tur var fick jag tag på 
en granne, som kunde stanna hos henne.  Jag 
ville vara kvar men visste att en annan kund 
väntade på mig. När jag körde  mötte jag am-
bulansen och blev lättad.

Trygghetslarm är kopplat till telefonen och 
hanteras av Region Gotland.  Vid larmnig är 

det regionens hemtjänst som inom 45 minuter 
måste åka ut. De kontaktar Primula om de 
avser att göra någon större insats såsom att 
skicka efter ambulans.
Lagen är klockren, inget tvång. De får inte 
tvinga en myndig person mot sin egen vilja. 

- Ibland  får man locka och pocka och finna 
olika sätt för att kunden ska raka sig, duscha 
eller ta sin medicin. 

Kicki utstrålar professionalism. Hon är som 
en god vän som går in i huset och tar hand, 
påklädning, toalettbesök, medicinering, bädd-
ning, frukost osv. Elegant flyter arbetet utan 
att någon känner att hon vet exakt hur många 
minuter hon har på sig för varje besök. Hon 
sätter sig ned, hon pratar och skrattar.  Varje 
person är viktig för henne.

- Jag tycker om mitt arbete. Det krångliga är 
en utmaning.

Under tre och en halvtimme har Kicki gjort 10 
besök hos 9 personer och kört minst 70 km.  Å 
så rullar dagen vidare.  På kvällen tar nattpa-
trullen vid.

- Den vårdande biten är den jag 
värnar om främst, säger Kicki. 

Proffs i bemötande

Hägvide Ved & Däck

http://www.hagvide-boge.se

Allt inom ved & däck till bra priser
Ring oss på 076-5787501

Mait Juhlin
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Välkommen till Slite Strandby!
Gotlands modernaste sportresort med 400 bäddar 
på stranden, bara 30 minuter från Visby.

Fyll din semester med massor av aktiviteter och härliga upplevelser.
Paddla havskajak,  S.U.P, segla, och vindsurfa i Slite skärgård. Cykla mountainbike i Gotland Bike 
Park, spela golf eller varför inte bara chilla vid vår beach club, drick och ät gott på Slite strandbar. 
Hyr och boka din utrustning, kurser, camps och enstaka pass på gotlandsportsacademy.se

Boka boende på slitestrandby.se      Telefon: 073 542 84 00      Epost:  info@slitestrandby.se
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Jag träffar Lars som är ledig från sitt arbete 
som narkossköterska på ambulanshelikoptern 
och hans fru Matilda och deras tre barn. 
 Vårsolen värmer svagt och i hagen vid bon-
ingshuset står några trinda lamm och tittar ny-
fiket och hönsen av gotländsk ras kacklar i sin 
hönsgård.  Bakom traktorn som står parkerad 
på gårdsplanen ser jag havet, flera växthus och 
odlingsland som ännu ser rufsiga och gråa ut.

För 3 år sedan flyttade familjen från Falun 
för att ta över Matildas föräldragård. Det var 
starten på ett annat liv. Idag driver Matilda 
andelsjordbruk och Lars som arbetar mycket 
natt har också ett hantverk han ägnar sig åt när 
tiden finns; att tillverka pipor. Hantverket har 
han hållit på med i mer än 10 år och intresset 
för träslöjd har han fått genom sin pappa när 
han som liten grabb hängde med honom i 
snickeriet. 

Vi går in i Lars snickarbod, och här finns verk-
tyg av olika slag som svarvar, putsmaskiner, 
hyvelbänkar, roliga inspirationsgrejor och ett 
arbetsbord med en lampa gjord av en kubb 
(herrhatt). En riktig ”Pettsons verkstad” med 
härlig stämning. 
 Allt började med att Lars jagade och tyckte 
det var mysigt att röka pipa under passen. 
Och då fick han idén att göra en egen. Han 
googlade runt efter information och upptäckte 
att tillverkning av pipor var en helt egen hant-
verksgren. 
 Sen dess har mycket hänt, mängder av pipor 
har kasserats, träslag har testats och hant-
verksskickligheten har förfinats. På bordet 

ligger pipor och råämnen av briar som är det 
bästa virket för piphuvud eftersom det är hårt 
och inte ger någon smak. Processen är ganska 
komplicerad och kräver precision;
 Lars förklarar och berättar om hur det går 
till steg för steg. Det finns ungefär 15 pip-
tillverkare på hobbynivå i Sverige och kanske 
6 som lever av hantverket. Än så länge har 
han inte fått någon pipbeställning på Gotland, 
trots att han blivit svensk amatörmästare i 
piptillverkning 2016. 

Marknaden för pipor är ganska liten 
och det mesta säljer han än så länge 
på nätet. Lars skulle gärna se att 
försäljningen av pipor kunde bli 
en större del av hans inkomst. 
 Att sitta i snickarboden och 
forma en pipa är en långsam 
process och är en viktig motvikt 
till det ibland stressiga jobbet som 
narkossköterska.  Man skapar en 
balans och tankarna skingras 
säger Lars.

Lars är också engagerad Mat-
ildas andelsjordbruk som går 
ut på att man köper in sig på 
en säsongsprenumeration av 
gårdens grönsaker från maj till 
oktober och får då nästan varje 
vecka en kasse fylld av nyskör-
dade grönsaker.  I början av 
säsongen under maj månad när 
ännu inte alla grödor kommit igång 
sker leveransen varannan vecka för att 

Det är den första dagen med riktig vårkänsla 
i februari då jag beger mig till Tjälder i Boge 
och familjen Svahn. 
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Vackra Skinnprodukter
Lammskinnsförsäljning

Geniunt Gotländskt i Lärbro
www.pavaldsgard.se

Kolla ÖppetGotland-appen för öppettider

Pds
www.storatollbygard.se

Närodlade grönsaker & rotfrukter
Gårdsbutik: Lokrume Nyplings 337

Andreas 073-393 99 33
Restaurang: Nyplings Mat & Vin 

Hästgatan 10  Visby
Mikael 070-659 43 29

Nyplings Gårdsbutik
och

nyplingsmatochvin.com

I gårdsbutiken 
hittar du  
Havtorn i 

olika former 
och annat som 

förgyller din dag

öppettider: se i
appen Öppet Gotland 

www.vallegard.se

Sparris KRAV
från Vägume Kvarn, Lärbro
Ekologisk vit och grön sparris 

Vi har även ekologiska
jordgubbar, hösthallon
vid säsong och gårdens
egna lammskinn till
försäljning i vår gårdsbutik.

Välkomna önskar 
Elin & Peter 070-5225136

Vägvisning: Skyltning från vägen mellan Slite och Lärbro (147). 
Ta av mot skylt Hellvi 8 km och följ "KRAV sparris 2 km" skylten 
till Vägume.

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

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

Övriga tider se hemsida.

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

Graute Gård
GOTLAND

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

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

Övriga tider se hemsida.

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

Graute Gård
GOTLAND

Öppet alla dagar 26 juni – 12 augusti 11 – 17

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

Stängt midsommarafton

Övriga tider, ring: 070-4712999

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

Lammskinn, lammkött, hantverk 
samt enklare kafé

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

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

Övriga tider se hemsida.
            Öppet året runt!

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

 

Graute Gård
GOTLAND

sedan övergå till varje vecka. Under en säsong 
får du totalt 22 grönsaksleveranser där inne-
hållet varierar med säsongen. I början är det 
mycket krispiga gröna blad, spenat och olika 
sorters sallad och även vårens första primörer 
som sparris och rädisor. 

Skuttlings Design och Trädgård
Lärbro Skuttlings 3451, 624 53 Lärbro, tel: 0701-73 13 61

www.facebook.com/skuttlingsdesign/

Hantverksprodukter, lammskinn, inredningsdetaljer, krukor mm. 

 Under sommaren skördas allt från kro-
närtskocka till olika sorters kål, färskpotatis, 
morötter sockerärtor, tomat, gurka etc. Under 
hösten får man stifta bekantskap med goda 
pumpor, vitlök, majs, jordärtskocka och andra 
sena grödor. 
 Prenumeranterna får en känsla av att vara 
med i hela processen under växtsäsongen 
säger Matilda och menar att kunden får en PB, 
en personlig bonde att jämföra med PT (per-
sonlig tränare). Och genom att äta närodlat 
och av det som är i säsong gör man också ett 
aktivt val att minska människans negativa 
miljöpåverkan genom minskade transporter. 
Det smakar gott för kropp och hjärta!

Att få arbeta hemma är värdefullt tycker 
Lars och Matilda och förutsättningarna för 
att idag bo på landsbygden är att man hittar 

på egna jobb. Men det passar inte alla, det är 
mycket som skall skötas på en gård.  Vi pratar 
om gröna vågen trender, om att flytta ut från 
städerna till trots mot den stora inflyttningen 
till städerna idag. Det var populärt på 70-talet 
och på 90-talet och kanske är det en ny våg 
på gång. Idag behöver man inte fysiskt vara 
på en arbetsplats, när utbyggnaden av fiber 
och internet finns. Att bo på landet, med djur, 
hantverk, natur är en dröm för Lars och Mat-
ilda, det är frihet att vara sin egen och kunna 
vara nära barnen under deras uppväxt. Det var 
deras dröm som nu har blivit till verklighet.

Stina Lindholm

Boge Friggars 165, SLITE 
För öppettider, besök:

www.gotlandsstrumpfabrik.se 

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

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

på Myrstens gård.

Något att skänka? 
Lämnas tisdagar under 

Juli kl.18-20

Kontakt: 070-559 6393,
 0498-220870.
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av elever på Solklintsskolan. 
Redaktionen frågade om några av eleverna skulle kunna rita sitt drömjobb. Tack för alla fantastiska 
teckningar!  Med de kreativa uttrycksformerna kommer alla att få ett bra yrkesliv. Alla hade varit 
värda en plats i tidningen. Men istället pryder de utställningsrummet på plan 1 på Storgatan 95 till 
och med 20 augusti. Lokalen är öppen vardagar mellan kl 9-16. 

Drömjobb!
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Niklas Harlevi
Reg. Fastighetsmäklare

NYA UTMANINGAR PÅ NORRA GOTLAND!
Farmor föddes vid Barläst och pappa i Vägume. Värnplikten 
gjorde jag på KA3 med mycket av tiden förlagd till S:t Olofsholm. 
Familjen har dessutom haft stuga invid Vägumeviken, precis vid 
Slites norra gräns mot Lärbro. Därför är min kännedom om och 
kärlek till norra ön och Slitetrakten mycket stor och jag har under 
det senaste året genomfört flera affärer här i området. Jag hjälper 
dig gärna med din fastighetsförsäljning, kontakta mig för offert 
och värdering!

Niklas Harlevi 
Reg. fastighetsmäklare 
 
0498-23 33 53 
0739-82 38 24
niklas.harlevi@lansfast.se

VISBY Österväg 17 ÖPPET Mån-Fre 9-17    HEMSE Storgatan 43 ÖPPET Mån-Fre 10-16
E-POST gotland@lansfast.se    TELEFON  0498-23 33 50

Han bara slog och sparkade tills 
han blev helt utmattad och trött i 
armar och ben. 

Dagen började helt vanligt för Matts Svens-
son 27år från Martebo.  Han åt sin rostade 
macka i lugn och ro sen satte han sig i bilen 
och sen körde han den långa vägen till sitt 
arbete som kökschef på en fin restaurang i 
Hamra.

När han kom till jobbet så var chefen hög på 
lustgas och helt borta chefen började skälla på 
honom för han var tre minuter försenad, för 
femte gången den här veckan sa chefen du får 
sparken försvinn här ifrån. Då var det något 
som brast för Matts Svensson han blev fly 
förbannad och började sparka och slå chefen i 
magen tills han inte orkade mer. 

När Matts kom ut och satt sig i bilen och 
lugnat ner sig insåg han att han aldrig mer 
kommer kunna åka hit igen och att han är 
arbetslös. Livet kändes tungt och meningslöst 
när han körde tillbaka till Martebo. Arbetet 
var hela hans liv något han verkligen älskade 
att göra. Dagarna gick och Matts blev bara 
deppigare och deppigare han ville inte gå 
ut.  Han isolerade sig mer och mer och gick 
djupare i sin depressions. 

Tillslut var han så lågt nere att han inte ens 
orkade laga mat till sig själv. Matlagning 
annars var det han hade älskat mest här i livet 
och nu satt han är och åt uppvärm gammal 
kattmat. Han tänkte nu orkar jag inte med det 
här längre han började fundera på hur han 
skulle ta sitt liv.

 Han tänkte åka in till staden för att köpa 
tabletter men han kom på att han inte hade 
några pengar, skjuta sig själv kan man också 
göra men han hade varken pistol eller gevär så 
den tanken slog han bort ganska snabbt. Kasta 
sig framför ett tåg är ju gratis men bor man 
på Gotland är det inte så lätt, så han satt sig i 
bilen för att åka till Dalhem för att undersöka 
möjligheten, Han kliver ur bilen det är gråt 
och regnigt, vädret verkar vara precis som 
hans humör. Sen gick han runt och kollade 
omgivningarna och hur tågen gick. 

Han satt sig i bilen och åkte hem när han kom 
så satte han sig och funderade på hur han 
skulle göra det, utan att få lida måste timin-
gen vara perfekt så att man att man dör direkt 
och inte ligger och lider eller hamnar på 
sjukhus resten av livet. 

Han bestämde sig att det skulle ske direkt när 
tåget kom in på perrongen han studerade tid-
tabellen och kom fram till att klockan 16:00 
på onsdag skulle vara en bra idé lagom mörkt 
så att ingen kan se eller hindra honom. 
Han började genast förbereda sig för onsda-
gen. Han städade och tvättade så ingen skulle 
behöva ta hand om hans skit när han var 
borta. 

Så kom då äntligen onsdagen han klev upp ti-
digt och åt en rejäl frukost och drack en kopp 
kaffe duschade och satte på sig rena kläder 
framförallt rena kalsonger måste man väll 
han när man dör och lukta gott. 
Bilen var nytvättad och städad så att ingen 
skulle tro att det var någon slarver som låg på 
spåret. 

Han hade gått om tid på säg så han satte sig i 
bilen och åkte ner till havet ett av hans favorit-
ställen, han tog en promenad längst stranden 
och funderade igenom planen en gång till. 
Han kom fram till att han verkligen inte ån-
grade att idag skulle det verkligen ske. 
Det började bli dags så han gick tillbaka till 
bilen och började åka mot Dalhem.
När han kom fram stod det att tåget var inställ 
på grund av tekniskt fel han blev helt förtvivlad 
allt var förberett vad skulle han göra nu. 
Det var bara att sätta sig i bilen och åka hem 
till Martebo igen. 

Han tog av sig fin kläderna och hängde upp 
dom snyggt han värmde lite mat och fun-
derade om han skulle tänka om eller vänta på 
att dom lagar tåget. 
Efter mycket funderande kom han fram till att 
tåget var den bästa idén han kan komma på så 
att det vara bara att vänta och hoppas på att 
dom lagar det jäkla tåget fort.  

Varje dag i en hel vecka så åkte han till tåg sta-
tionen för att kolla om dom lagat tåget och till 
slut så verkade det som dom hade lagat tåget. 
Han åkte hem och ställde väckarklockan och 
tog fram kläderna för imorgon skulle det ske. 
Han vaknade av väckarklockan tidigt och 
fjärde samma rutiner som förra gången och 
till slut var han tillbaka i Dalhem. 

Han såg tåget komma in mot perrongen han 
ställde sig när kanten och väntade på rätt 
ögonblick.
Han hoppade ner på spåret och han hörde 
massa skrik och hur bromsarna på tåget gniss-
lade han tänkte nu är det över. 
Men han hade inte räknat med att bromsarna 
på tåget skulle vara så bra tåget stannade bara 
några millimeter framför hans näsa. 

Han gör hur en dörr öppnas och hur hoppar en 
rödhårig kvinna som skriker 
“Din jävla idiot!”. 
Vet du hur många timmar vi lagt på detta 
tåg för att få det så fint som det är nu och du 
hoppar ner på spåret och tänker repa lacken 
vet du hur svårt det är att få bort blod från ett 
sådant här stort tåg. 

Mats kommer helt av sig och får inte fram ord 
att svara henne när hon fortsätter prata om 
hennes fina tåg. Till slut lugna hon ner sig och 
säger hur gick det egentligen med dig? Följd 
med mig in i restaurangen så får jag kika på 
dig i ljuset. 

Mats är ännu chockad han börjar kolla på den 
rödhåriga damen hon är ganska snygg. 
Hon går in i restaurangen med Mats i släptåg 
hon pratar verkligen hela tiden hon säger du 
får ursäkta röran med min kökschef slutade 
precis det var någon annan som erbjöd han 
lustgas på jobbet i Hamra. 

Hon plåstrade om Mats skrubbsår lite snabbt 
sen sa hon jag måste gå ut och ställa in tåget 
du kan vila lite på soffa jag måste förbereda 
för middags gästerna sen förresten så heter 
jag Greta. När hon hade gått ut så satt Mats 
på soffan och tittade sig omkring han tänkte 
det minsta jag kan gör är att röja upp här efter 
som hon har blivit försenad på grund av mig 
när han höll på att pyssla i köket så kom han 
på att det är ganska roligt, han hittade menyn 
så han började förberedda för middagen på 
kvällen när Greta kom in så höll Mats på för 
fullt hon sa vad fint du har gjort och du är 
nästan klar med middagen också Mats svara 
ja det här är väll egentligen det som jag gillar 
bäst att göra jag är utbildad kökschef. Greta 
kan du inte komma och jobba hos mig istället 
för att fåna dig med att försöka ta livet av dig. 
Ja sa Mats det kan jag gärna göra, Mats och 
Greta trivdes i varans sällskap och efter ett 
par veckor var dom ett par. 

Slut 

Solklintskolan firar varje år Nobel. Det gör de genom att 

samtliga elever får lämna en novell. Eleverna skriver och 

tecknar.  I varje årskurs blir cirka fem elever nominerade. 

 En får pris och en får ett hedersomnämnande. Skolan 

bjuder in olika företrädare från samhället att läsa och 

bedöma novellerna.  Emils novell är en av de nominerade, 

han går i årskurs 7.

Aldrig långt till banken 
och alltid öppet.

 Tullhagsplan 1,  624 48 Slite
0498-26 00 40

0704-975128 • anette@primula.nu

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

www.primula.nu

Ni hittar oss på hamnen i Slite
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15, Söndagar Stängt 

Tel. 0498-220920 Mail: slite@gahms.se 

ALLT FÖR HEM & TRÄDGÅRD
BÅDE ROLIGT & NYTTIGT, TILL LÅGA PRISER

VÄLKOMNA IN OCH FYNDA!
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– Just nu seglar jag skrivbord, 
säger Daniel. Men det bästa med 
att vara kustbevakare är att det 
är ett fritt arbete utomhus, på 
sjön och att man arbetar i grupp. 

Det är intensivt under korta perioder, och vi 
bidrar till samhället och hjälper tullen i olika 
uppdrag fortsätter Daniel.

Jag träffar Daniel Romehed som sedan 2011 
arbetar som stationschef för kustbevak-
ningen på Gotland. Daniels huvudsakliga 
sysselsättning är verksamhets- och person-
alplanering med uppföljningar. 
 Innan arbetet på Gotland var Daniel rädd-
ningsdykare på fartyget K049 och han har 
även en bakgrund som vakthavande befäl.

Att utbilda sig till kustbevakningsbefäl är 
mycket populärt – det går tusen sökande till 
de årliga 25 platserna. Många som söker har 
ett starkt intresse för båtar och hav. Man bör 
också ha en grundutbildning inom sjöbefäl 
eller maskinteknik, vara svensk medborgare 
och ha körkort. 

 Det ställs även relativt hårda krav på god 
fysik. Det som ibland lockar sökande är  att 
man vill ha möjlighet att skapa ett liv med 
barn och familj och då är kustbevakningen 
ett bättre alternativ än att t.ex. vara ute flera 
månader i rad på fartyg runt världen. 

Det är en mansdominerad arbetsplats.  I 
Slite jobbar 3 tjejer och 38 killar, men man 
strävar mot ett 60/40 förhållande man/ kvin-
na. 65 % av personalen i Slite bor på fastland-
et och pendlar till Gotland. Daniel bor i Visby 
och  endast servicetekniker Anders bor i Slite. 

Efter utbildningen till kustbevakningsbefäl 
i Karlskrona får man en placeringsorder och 
det är verksamhetsbehovet och vakanserna 
som styr var man hamnar. Men det är klart att 
man kan ha önskemål. 

– Det här är välkända marker säger Daniel, 
min far är född på Gotland så jag har tillbrin-
gat nästan alla somrar på vårt sommarställe. 

Som kustbevakare har man inte 24/7 bevak-
ning i Slite, man är samplanerad över hela 
riket och patrulleringen fördelas längs rikets 

kuster. Triton ligger för tillfället vid kajen i 
Slite och har precis kommit tillbaka från ett 
normalt patrulleringsuppdrag. 
 Man gör kontroller av yrkesfiskaren och 
då tittar man på fångstutrustningen att den 
överensstämmer med arten, att det finns flykt 
öppningar i trålen, och hur mycket bifångst 
man har. Det kan ta lång tid, flera timmar att 
kontrollera att kaptenens loggbok överens-
stämmer med fångst och utrustning. Är det 
felaktigt skrivs en anmälan och i värsta fall 
beslagtas utrustningen.

Oljeutsläppen har minskat i Östersjön, och 
det är tack vare att det blivit bättre bevakning. 
Nu använder man också flyg- och satellitöver-
vakning. Det gör att man snabbt kan komma 
på plats och ta prover och lokalisera källan till 
oljeutsläppet.

Just nu är kustbevakningen också på plats 
i Medelhavet med sin båt KVB 477 och KVB 
476 inom ramen för Frontex. Frontex hjälper 
EU-länderna och Schengenassocierade länder 
att skydda sina yttre gränser och bidrar till 
enhetliga gränskontroller inom EU. Byrån 
underlättar samarbetet mellan EU-ländernas 

Till havs
gränsmyndigheter och erbjuder tekniskt stöd 
och sakkunskap.

Här är Kustbevakningen behjälplig med 
flyktingar som kommer från Turkiet. Migrant-
strömmen till Grekland är just nu låg och det 
finns inget som antyder att det just nu kom-
mer att förändras så om några veckor åter-
vänder de två enheterna till sina hemmaham-
nar. Men till sommaren har de för avsikt att 
stationera sig utanför Malta och Libyens kust.

Kustbevakningen samarbetar också med 
andra länder i Östersjön. Man gör enklare 
ledningsövningar bl.a. med ryska och finska 
deltagare. Det viktiga är att kustbevaknin-
gen övar i samverkan och ökar förmågan att 
samarbeta om det skulle behövas. Kustbev-
akningen är en av de få myndigheter som på 
uppdrag av Regeringskansliet har samarbete 
med Ryssland. 
Ur myndighetens perspektiv är det naturligt 
att ha samarbete med alla de länder som 
Sverige delar hav med.

Text: Stina Lindholm
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Cykelled på 210 km, flowbana och 
pumptrack är ett nytt stort steg 
för att stärka Slite som en desti-
nation för sport, hälsa och aktiv 
fritid.
Området File Hajdar väster om Slite tätort 
har det senaste året varit i fokus i samband 
med utökningen av Natura 2000.  Det är klas-
sat som riksintresse för naturvård och frilufts-
liv med dess våt- och hällmarker. 

 Ägarna av marken är ett 30-tal organisa-
tioner och personer som här bedriver aktivt 
jord- och skogsbruk. Lamm och nötkreatur 
betar på markerna. Slite golfbana gränsar till 
området och Cementa bryter kalk.  Vägar och 
stigar går kors och tvärs och över sex kilome-
ter är spångad led redan idag. Pilgrimsleden 
St Olofsleden går igenom området.  
 Några av dessa vägar, cirka 210 km, planer-
ar nu Slite Utveckling att markera och använ-
da som cykel- och vandringsleder. Stor hän-
syn tas så att det aktiva jordbruket inte blir 
påverkat. Initiativtagare till Gotland Bike Park 
är Jonas Henning som driver Gotland Sports 
Academy och Slite Strandby:

- Gotland är ju känt för att vara en cykelö, 
men det finns få markerade leder.  Genom att 
erbjuda olika möjligheter för cykelentusiaster 
kommer vi att också få en ny publik till hela 
Gotland, säger Jonas. 

Självklart vill vi att det flesta ska bo, äta och 
handla i Slite.Slite Idrottscenter med Cemen-
ta Arena blir inkörsporten. Här kommer de 
två trix- och övningsbanorna att anläggas 
för mountainbikecyklar; en flowbana som 

går upp och ner på avbaningshögarna och en 
pumptrack där man pumpar sig fram utan att 
använda pedalerna. 
 Under våren har en gång- och cykelväg mel-
lan idrottscenter och golfbanan anlagts. En 
uppskattad genväg för många motionärer. En 
rastplats med fin utsikt över omgivningarna 
utformas och byggs av Skulpturfabriken. 

Projektledare Jan-Erik Pott lägger ned 
ett stort arbete för att avtal med samtliga 
markägare. Det ska organiseras och byggas 
nya färister. Vissa vägar måste röjas.

- Jättespännande, säger Jan-Erik. Fas-
tighetsägare som känner markerna har engag-
erat sig för att störningarna ska bli så små som 
möjligt. Det gäller att utnyttja befintliga vägar 
och stigar upptrampade av djur och här får 
vi hjälp och tips av de som verkligen känner 
Hejnum hällar och File Hajdar.

Nyttjandet av lederna kommer inte att kosta 
något. Vår allemansrätt gör att alla ser till att 
ta ett eget ansvar och respektera varandra 
samt djur och natur. 
Finansiering är möjlig genom pengar från 
landsbygdsprogrammet dvs Jordbruksverket 
och Europeiska jordbruksfonden samt  Ce-
menta, Region Gotland samt Naturvården på 
Länsstyrelsen. Men den främsta insatsen gör 
markägarna som upplåter sin mark.

Cykla - spring  - ny tävling i Slite 2018
Börja ladda för en krävande och rolig tävling 
med start i Slite 2018! Utmana Gotlands 
främsta löpare produktionschefen på Cemen-
ta, Fred Grönwall.  Han vet att träning gör att 
han kan vara skärpt och alert och prestera 

Gotland Bike Park

bättre i sitt jobb. Inför Classic weekend i april 
var Fred favorittippad.

I anslutning till GGN, världens största en-
durotävling, har Nordic Sport & Event arrang-
erat tävling inom cykling och löpning i samma 
gyttja. Eftersom försvarsmakten åter har stora 
intressen av området vid Tofta kommer en ny 
tävling att bli arrangerad i Slite. Ringmurens 
Cykelklubb är engagerad för att undersöka 
banorna

- Vi ser fram emot att samarbeta med alla i 
Slite för att långsiktigt bygga ett gediget even-
emang, säger VD Conny Bohlin.

0498-22 08 10

Bästa havsnära campingen på 
Gotland med ett stenkast till 

långgrund sandstrand  

SLITE CAMPING

Välkommen till Cementa Arena året runt!
Ishall, uppvärmd konstgräsplan, utegym och belyst löparspår. 
Konferens- och festlokal för 200 personer. Utmärkt för läger. 

Åtta omklädningsrum. 

Vi kan ishockey, curling, konståkning, fotboll m.m.

Kontakta Fredrik Malmqvist
 fracka@sliteidrottscenter.se

www.sliteidrottscenter.se

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

Tennis för kille, Tennis för tjej

Tennis för alla, Tennis för dej!

K N I V D A L E N  
2 0 1 7

Fred Grönwall

Text: Mait Juhlin

Slite Kiosk & Takeaway

Kiosk - Korv - Smörgåsar - Toast
Kaffe - Kakor - Mjukglass - Souvenirer

Vi finns på Stationsgatan 1 - Tel 0498 22 22 19

Biltvätt automatisk/manuell
Besiktning - Skylift - Släpvagn

Kom och ät hos oss på 
KLINTS KROG 

i vacker miljö på 
Slite Golfklubb

Tel 072-872 55 82

DVD  "Med Livet som insats"
Peteris Jansons transporterade flyktingar från 
Lettland till Gotland under andra världskriget 
med risk för sitt eget liv. Hans barnbarn Marie 

Jansons har gjort dokumentären. 

Slite Utveckling har DVDn till 
försäljning för 200 kr.
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Rastplatsen i Slite, där GRAIP IK under som-
maren säljer glass, är populär. Att blicka ut 
över brottet är mäktigt och inhämta informa-
tionen om verksamheten är lärorikt.  

 Under våren har vattennivån långsamt stig-
it. När det finns cirka 4 miljoner kubikmeter 
kommer pumparna att överföra vattnet till en 
damm.

Vatten i brottet

Nederbörden är cirka 500-600 mm per år 
och om vi räknar på att 300-400 mm av-
dunstar och transpirar så återstår i medel-
tal 200 mm per år. Över Gotlands yta ger 
detta ungefär 600 miljoner kubikmeter per 
år.  Den största andelen av detta vatten 
kommer inte samhället till godo via någon 
kommunal eller enskild vattenbrunn, 
utan det  rinner ovan och genom marken 
ut i Östersjön.  Cementa undersöker mö-
jligheterna att lagerhålla vatten och Region 
Gotland undersöker möjligheterna att lägga 
vattenledningsrör. 

Det finns vatten - 
Spara på vattnet

För första gången arrangerar GRAIP IK i år 
konståkningsläger under sommaren. Väl-
kommen till Slite vecka 32.  Nu finns det  16 
licensierade konståkare mellan 7-14 år på 
Gotland.  
 Men det är cirka 70 som tränar regelbundet. 
Ordförande i konståkningssektionen GRAIP 
IK är  Jessica Hermansson.
Inför nionde året i rad arrangerar Justus och 
Ingela Strid, konståkningsläger Skate Island 
vecka 26-28 i Slite.

Konståkning
För ett år sedan blev de bronsmedaljörer i 
Schweiz. Nu arrangerar de SM i kubb i Slite. 
Benny och Zenita tackar för sig efter många 
år. Kanske kan denna förändring leda till en 
internationell tävling även i Slite?
 Slitemästerskapen i kubb blir lördagen 8 
juli i hotellparken. Start kl. 10.00 Minst 3 
spelare/lag, 100kr/person,  förtäring ingår.

Anmäla dig redan idag till Peter 0706835413 
eller Danne 0709627372.

SM i Kubb 8 juli

Stranden är en av de bästa på Gotland och 
den gör att Slite blir allt mer attraktivt. Tack 
alla medlemmar i Slite Intresseförening för 
arbete med att röja och hålla stranden ren. 
Gute Car Care och Gotlandskräftan AB är 
engagerade för renhållning och bortforsling 
av släke.  Ett speciellt  tack till årets spon-
sorer  Cementa, Coop, ICA, Mekonomen, 
Nordkalk och Slite Strandby. Företagens 
positiva inställning och insikt om strandens 
betydelse för norra Gotland glädjer hela be-
folkningen. Region Gotland äger marken och 
har överlåtit skötseln till Slite Intressefören-
ing mot en ersättning.  Länsstyrelsen bidrar 
också genom medel från lokalt vattenvård-
sprojekt.

Stranden - 
Gotlands bästa!

På gång i Slite

I sommar blir det organiserade guidade tur-
er.  På hemsidan  karlsvärds.se  lägger Slite 
Utveckling upp information om priser,  hur 
bokning för enskilda och grupper går tillvä-
ga. Tillsammans med guide är det möjligt att  
besöka batterierna. Självklart får vem som 
helst simma, paddla eller köra båt över till ön 
och på egen hand vandra runt.  
 Det är en spännande upplevelse att ut-
forska Karlsvärds fästning eller bara njuta 
av utsikten och havet. Fram till Midsommar 
får man räkna med att fågellivet är intensivt. 
Det är viktigt att röra sig försiktigt och ändå 
blir många angripna av tärnorna. Specialtur-
er med Linnea eller Viggen inklusive guide 
kostar från 3000 kr.

Mötesplats Kupan Slite 
Mån-fre 9-15 och lör 10-13 

Tel. 28 83 21 

- vi löser hela problemet

www.databyran.nu

69 15 00 Skarphä l l

Slite Utveckling / Storgatan 95
jämna veckor tors kl. 9-10 Bidra till årets tema

”VATTEN”
Ring Anne-Lie på 0739 82 38 53

BOKA PLATS PÅ WWW.SLITEMARKNAD.SE

26-27
 augusti

TAPETSERARE 
VERKSTADEN SLITE

Stoppning & klädsel av möbler utföres
Gevärsvägen 4 Slite

Välkomna till Putte & Henrik
0730263154 / putteosonjaeriksson@gmail.com 

Karlsvärds fäst-
ning på Enholmen

Linn Ullmanns tidigare böcker har rönt mycket uppskattning och vunnit många 
läsarens hjärtan. I sin senaste bok tar hon avstamp i ett slags intervjuarbete med den 
berömde fadern under hans sista år i livet. Författaren har noga poängterat att boken 
är skriven i romanens form, men visst ser läsaren Ingmar  Bergman och de levande 
Fårömiljöerna framför sig. 
 Berättandet växlar mellan nutid, det uppväxande barnets sommarvistelser på Fårö 
samt de tidiga årens tillvaro i Norge och USA tillsammans med den likaledes berömda 
modern. En  bok, som på en vacker prosa behandlar både barndomsminnen, åldrande 
och död, och i alla livets faser med en ton av oro ständigt närvarande.

Torsten Daun tar med oss på en resa längs det 
nedlagda järnvägsnätet på Gotland. Han låter oss 
mellanlanda med bilder och text vid de broar, 
stationshus och perronger som vittnar om en tid då 
torv, sockerbetor och människor färdades på räls. 
Författarens varma intresse för ämnet är fram-
trädande, inte minst att han uttrycker ett värde att 
bevara lämningarna från järnvägsepoken. Boken 
hade passat sig väl i fickformat att ta med under 
utflykter. Ett litet uppslagsverk av lämningar sett ur 
författarens ögon gör den till ett verk som jag tror 
uppskattas av fler än endast järnvägsentusiaster. 

I denna roman får man följa fyra ungdomar på 
flykt under vintern 1945. De har olika bakgrund 
och bär alla på hemligheter. Deras vägas korsas då 
de flyr mot kusten för att undkomma de sovjetiska 
trupperna. Målet är att komma ombord på farty-
get Wilhelm Gustloff. Genom huvudpersonernas 
”jagberättelse” spelas denna historiska fiktion upp 
som en film framför ögonen. 
 Kapitlen är korta, intensiva och ger dig ögon-
blicksbilder som skildrar krigets offer. Författaren 
har gjort stora efterforskningar och är väl insatt i 
historien och hennes skildring av världens störs-
ta fartygskatastrof lämnar troligen ingen läsare 
oberörd. 

Per Tipsar!

Simon Tipsar!
Malin Tipsar!

Nu är det möjligt att byta bok. Innanför dörren står en 
hylla med böcker. Du ställer dit en av dina egna och tar 
en som du vill läsa. 

På Slite Bibliotek arbetar arbetar Per Granholm, 
Simon Pileborg och Malin Swärd.  Deras boktips är...

Arne Norlin har förkortat och förenklat Selmas 
klassiker till en mer lättläst version på dryga 250 
sidor istället för originalets 600 sidor. Boken inne-
håller fantastiska illustrationer av den holländske 
konstnären Anton Pieck. 

 På pärmens insida finns en karta över Sverige 
där man kan följa Nils och gässens resa. Selmas 
anda är mycket närvarande trots att sidohistorier 
och naturskildringar har tagits bort. Fokus ligger 
på Nils Holgerssons personliga utveckling samt 
djurhistorierna. Denna välarbetade version om-
famnade mig positivt.    

Var går gränsen för yttrandefrihet? Vad får man säga och göra? Och hur mycket får det 
kosta, både ekonomiskt och socialt? Författaren har under ett år följt den kontroversi-
elle konstnären Lars Vilks i hans ständigt livvaktsomgärdade tillvaro. Orrenius skriver 
inlevelsefullt och lärorikt, med många intressanta infallsvinklar i debatten om rasism, 
hatet mot muslimer och islamistisk extremism, men också om hur det kulturella och 
politiska Sverige behandlar problematiken kring extremism – religiös och politisk men 
även konstnärlig! Som läsare får man en viktig påminnelse om hur kort det historiska 
närminnet är, men författaren ger en god sammanfattning av utvecklingen under det 
senaste decenniet och överlåter på ett sympatiskt sätt till läsaren att ta ställning och 
resonera vidare.

Sepetys, Ruta
Tårar i havet
B. Wahlströms 2016

Lagerlöf, Selma (I bearbetning av Norlin, Arne)

Nils Holgerssons
underbararesa genom 
Sverige
Lind & Co, 2017

Daun, Torsten
Gotlands järnvägsbroar, 
stationshus och perronger
Gotlandica förlag, 2016

Ullmann, Linn 
De oroliga
Bonnier, 2016

Orrenius, Niklas 
Skotten i Köpenhamn
Bonnier, 2016

Boktips 
från 
Bibblan

Ny adress: Tullhagsplan 9
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Fiskodling i Sverige är ett dåligt 
utnyttjat verksamhetsområde. 
I Slite är det möjligt, dels med 
närvaron till Östersjön och dels 
för att utnyttja restvärme. 

 Att skapa en hållbar och kommersiellt 
gångbar odling av landbaserad växt- eller 
fiskodling, akvaponi, undersöker nu Slite 
Utveckling med stöd från Leader Gute.

Vattenbruk är den industri inom livsmedel 
som växer snabbast internationellt, 8,4 % per 
år sedan 70-talet, enligt Vattenbrukscentrum 
Ost. I Sverige har utvecklingen varit betydligt 
mer blygsam delvis för att odling av fisk har 
varit begränsat till stora sjöar och reglerings-

Slite skärgård 
Motiveringen är att ett unikt gotländskt skärgårdsområde med höga 
naturvärden både på land och i vatten och med stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet blir skyddat.

Området omfattar havsmiljön och flertalet öar mellan samhället Slite 
och ön Furilden på Gotlands östra kust. Reservatet sträcker sig genom 
socknarna Lärbro, Othem, Hellvi och Rute.  Slite skärgård är länets 
enda område med skärgårdskaraktär.
 
 Slite skärgård har en variationsrik undervattensmiljö och därmed 
en värdefull marinbiologisk mångfald. I området finns ålgräsängar, 
blåstångsbälten och blåmusselbälten som ger förutsättningar för ett 
rikt marint djurliv. På öarna finns bland annat biologiskt värdefulla 
gräsmarker, alvarmarker, kalkbarrskogar och fuktängar som präglats 
av långvarig beteshävd. Flera av öarna hyser även en rik häckfågel-
fauna av såväl andfåglar, måsfåglar som vadarfåglar. Området hör till 
länets rikaste vad gäller häckande sjöfågel.
 Beslutet är överklagat, vilket innebär att när det formellt blir reser-
vat är oklart. På Länsstyrelsen hemsida finner du utförlig information 
om reservatet. Skötselplanen är en givande läsning om allt som finns 
att upptäcka inom området.

Ät mer fisk och alger! 
Snorkelled

Firman Dyk & Sport Gotland undersöker möjligheterna att anlägga snor-
kelleder inom det föreslagna reservatet. Det är spännande att undersöka 
allt som finns under vattenytan.  En snorkelled gör att det räcker med en 
snorkel för att upptäcka den världen under ytan.     
 Sebastian Reyes och Jonas Fredriksson tar gärna med dykare på turer 
av alla de slag. De arrangerar såväl kurser för nybörjare som för rutin-
erade. Runt om i Slite skärgård lär det finnas många vrak. 

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda 
naturreservatet Slite skärgård.

magasin i framförallt norra Sverige medan 
skaldjursodling finns på några ställen längs 
med västkusten.
 Syftet med förstudien är att utreda  
möjligheterna att etablera en kommersiell 
odling av fisk eller vattenbaserade växter i 
samklang med Slite växthus, gurkodlingen 
eller bygga nytt för att utnyttja restvärme 
från cementindustri.  

Akvaponin ska bli uppbyggd på senaste 
innovationer och teknik. Fisken kan vara 
lokala arter som idag finns i Östersjön och 
nya arter.
 Det kan också bli algodling. Alger är nytti-
ga och goda att äta. De är också användbara 
inom bland annat kosmetikaindustrin.

Slite utveckling ska inte driva verksamheten 
utan de vill skapa förutsättningar för en eller 
flera företagare. Är du intresserad av att bli 
inbjuden till träffar kontakta gärna någon i 
arbetsgruppen Gunnar Ahlqvist, Bo Alquist, 
Mats Hedström eller Mait Juhlin, se hemsida 
sliteutveckling.se

Gå på VR-visning, 
var du än befinner dig

FASTIGHETSBYRÅN I ORTEN / XX-XXX XX XX / ORTEN@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Köparna finns i vårt stora spekulantregister.
Det finns många fördelar med vårt stora spekulantregister. För dig som ska sälja innebär det 
att vi nog redan nu känner några som är intresserade av din bostad. Om du istället funderar 
på att köpa och går med i registret så får du veta så fort något nytt spännande kommer in. 
Så varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Det finns många 
som letar ny bostad på 
Gotland. Särskilt i vårt 
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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
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1-12. augusti
Lennart Dahlgren Fotograf & målare. 
Mitt Gotland

4. augusti
Slåtter i Laxare änge, Othem Boge Hem-
bygdsförening

5. augusti
Kl 10 Slite Lions stora loppmarknad på 
Myrstens gård, Slite 

5. augusti
Grill/sommarfest vid Polhemsgården, 
Tingstäde

20-27. augusti 
Gotland Art Week

26-27. augusti 
Slite marknad. Tema Vatten

10. september
Kulturarvsdagen 2017 
”Kulturarv och natur - miljöer med 
möjligheter”. Grauns klint m.fl. platser

16. september
Tröskning på gammalt vis vid Myrvälder kl. 
11, Tingstäde Hembygdsförening

29. oktober
Kaffekalas i Korsbygården, Lärbro

24. november
Julgranen reses på Polhemsgården kl. 10

2. december
Julmarknad i Tingstäde fästning kl. 11-16

9. december
Julmarknad Othem Bygdegård 10-14

10. december
Luciafirande i Lärbro kyrka. Samarr med 
Lärbro skola och kyrkan

2018

14. Januari
Julgransskakning utomhus vid Polhems-
gården kl. 15

2017 

Måndagar kl 18-20
Sjöfartsmuseet i Slite öppet

1. april - 31. Oktober
Uthyrning av båtar Tingstäde träsk 
Tel: 0722-240541

29. april
Fagning vid Hångers källa från kl 09.30

30. april
kl 20.15 Valborgsmässofirande. Vårdkase Lil-
lugnsrev Slite och Bygdegården i Boge 

Valborgsfirande – fackeltåg från Polhems-
gården kl. 20.15 till bålet vid träsket.

1. maj
Gravstensvandring på Lärbro kyrkogård. 
Presentation av informationshäfte om 
gravstenarna. 
Samarr med Norra Gotlands pastorat.

6. maj
Vårmarknad Othem Bygdegård 11-14

6. maj
Fagning i Laxare änge, Othem Boge Hem-
bygdsförening

20. maj
Bogedagen med tema gamla mopeder. Alla 
är varmt välkomna att delta! Start klockan 
11.00 i Boge kyrka och avslut med 
middag kl. 18.00 i Boge bygdegård.  Bokning 
boge@menhir.se

24. maj
Kolmila tänds vid Kutkäldu kl. 19

25. maj
Naturvandring kl. 11 från Polhemsgården till 
Kutkäldu med kaipsoppa 

25-28. maj
Öppna Ateljéer

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

3-7. juni
V. 27  Optimistjolle, nybörjarkurs, christine-
hellsing@gmail.com, 0735- 200 310

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

Nationaldagsfirande på Gotlands Förs-
varsmuseum. Parkering på Polhemsgården. 

15 juni - 29 juli
Stina Lindholm / Skulpturfabriken
Design&Form under 20 år

16. juni
Restaurangen på Slite Strandby öppnar!

22. juni
Midsommarstången kläs vid Polhemsgården 
kl. 19
 
23. juni 
Midsommarfirande vid Polhemsgården 
kl. 12

Midsommarfirande: Kl 13 i Lärbro centrum,  
kl 14 Boge Bygdegård

24-30. juni  
Island Games

26. juni - 10. augusti  
Visningar av Cementa för allmänheten, 
måndagar och torsdagar kl. 10.00 

27. juni – 20. augusti
Tingstäde Fästning öppen tisdag-söndag kl. 
11-16

24-28. juni
Avanti, kölbåt Slite Seglarskola christine-
hellsing@gmail.com, 0735- 200 310

3. juli 
Bakluckeloppis Othem Bygdegård 19-21 OBS 
tiden

8. juli 
SM i kubb i hotellparken Slite kl 10. Anmäln-
ing senast 26/6 till Peter 0706835413 eller 
Danne 0709627372.

6. juli
Sommarkväll i hotellparken kl 18,Slite

9. juli
Sommarkväll vid Aner underhållning avgift 
50 kronor

9. juli - 3. augusti
Öppet hus i Polhemsgården, Tingstäde sön-
ons kl. 12-16

10-14. juli
Optimistjolle, nybörjarkurs,Slite Seglarskola 
christinehellsing@gmail.com, 0735- 200 310

13. juli
Sommarkväll i hotellparken kl 18, Slite

16. juli
Från kl 11 Haimkumstdag vid Stran-
dridargården i Slite

17-21. juli
 Fortsättningskurs, optimist Slite Seglarskola 
christinehellsing@gmail.com, 0735- 200 310

20. juli
kl 18 Sommarkväll i hotellparken, Slite 

23. juli
Enholmens dag medtag kaffekorg kl.12.00 
Othem Boge Hembygdsförening

27. juli
Slite Expo, gamla bilar hotellparken 

håller i pengarna och ser till att det blir 
mer pengar att spendera. Denne stolte 
Slite-bor värnar om idrotten, kulturen 
och näringslivet !

har med sin webdesignfirma Lajma 
byggt en kundkrets för produktion av 
tredimensionella kort, webshoppar, 
hemsidor och appar. Men hon gläds 
också av att sitt ideella engagemang 
inom politiken och kyrkan.

arkitekten som har nästan alla sina 
kunder utanför Gotland.  Men med hjälp 
av Gotländska hantverkare bygger han 
och hustru Christine om en lada till bost-
ad och ateljé. Eftersom många av Johans 
objekt hamnar i inredningstidningar så 
kommer säkert den gotländska ombygg-
naden att bli synlig i media.

allas vår Lo är outtröttlig säljare som 
har många strängar på sin lyra. Godis-
burkar med allt från Kalkstenstårar till 
lortiga delikatesser har fått henne att 
erövra Gotland. Nu erövrar hon i still-
sam takt även hushållsnära tjänster och 
marknaden av hängmattor.

Storgatans prisbelönta säljare. Pokalen 
erhöll Birgitta för att hon har sålt mest 
underkläder bland sina kollegor. Maken 
Jorma är mästaren inom fotografering.  
De finska rötterna gör säkert att de ser 
motiv som andra passerar.  Tillsammans 
säljer de Gotland, kolla in znappit.se!

arbetar för att få husets alla hyresgäster 
till statister i en dokusåpa om Slite Ut-
veckling. Mest tid lägger han dock på  
musikvideos, reklamfilm och på skräck-
sminkning, när han inte är försjunken i 
Bergman.

Gahnström är Slite Utvecklings ord-
förande. Hans gedigna kompetens 
inom internationella koncerner har fler 
styrelser glädje av såsom Lummelunda 
grottorna. 

deBoge Design är kvinnan bakom 
Slite-broderiet. Hennes väskor säljer 
även Länsmuseet. Men det är igelkottor-
na som kräver hennes stora engagemang 
ibland även på nätterna. 

driver Primula som håller på att erövra 
norra Gotland. De blommande bilarna 
lyser upp tillsammans med personalen. 
Såväl inom hemvård som städning är de 
populära. 

är Taxi Norr. Deras bilar rullar runt på 
ön. Ibland rullar de på andra platser i 
Sverige. Snart lanserar de dessutom ett 
nytt datorprogram.

är markingenjören som kan vatten, hav, 
mark och trädgård. Markägare som käm-
par med att få tillstånd av Region Gotland 
har insett att ACP Markkonsult ordnar 
snabba vägar genom byråkratin.

har Slite Utveckling jagat i sex år eller 
snarare hennes kompetens. Nu är Slite 
Redovisning etablerad och nya kunder 
strömmar till, men fler finns det plats för. 

Molly Norrby bygger upp filialen av SST 
Slitskyddsteknik på Gotland.  Under året 
har vi sällan sett henne eftersom hon 
också studerar arbetsrätt. Till vardags 
kan hon och hennes kollegor all form av 
slitage till basindustrin och då främst in 
pappers- och gruvindustrin.

Snygga i håret är alla som går ut genom 
dörren, i alla fall om de som har besökt 
Tina. Även om hon inte kan tvätta kunder-
na så kan hon hantera sax och kam ele-
gant. En flytt från plan 2 till entréplanet 
är på gång.

bygger upp Grissla Media tillsammans 
med två tidigare kollegor. De formger och 
trycker böcker.  En bok behöver inte ha en 
större upplaga än tio ex.  Nu måste fir-
man växa så att ett förråd kan bli ett stort 
kontor och tryckeri!

en extra bonus tillsammans med redo-
visningsfirman blev Slite Kök & Inredning. 
Carolas make Sebastian kan konsten att 
bygga kök. Ett stort rum står snart klart för 
visning av inredningsförslag.

April - December

Idag är 16 företag verksamma i huset. Dessutom håller Tora yoga-kurser 1-2 gånger i veckan. Möten 
av olika slag förekommer regelbundet liksom olika kurser.  Titta gärna in i huset. I entrén står en liten 
utställning Made of Gotland.  Om du söker lokal eller om du vill starta upp en verksamhet är du alltid 

välkommen att förutsättningslöst diskutera olika möjligheter.  Fråga efter Mait!

Slite Utveckling

JanneLinnea 
Johan Lo

Birgitta & Jorma

Sebastian 

Lars
Inger

Anette

Andreas & Elin
Lotta Carola

Molly Tina Liza

Sebastian

Storgatan 95 



Slite Intresseförening skall genom egna insatser och i samarbete med enskilda föreningar, företag 
och organisationer samt regionala och statliga organ främja näringsliv, sysselsättning, servicefunk-

tioner, turism, kultur och ungdomsverksamhet. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.

Nu arbetar vi med 
- Att upprätthålla hög standard på stranden, restaurera bastun vid badplatsen och vårda promenaden runt Lillugnsrev.

- Att vara synlig på Facebook, gilla "Slite" och du får nyheter och vackra bilder från Slite. Hemsidan www.slite.nu
- Fredagsmöten kl 9-10 på Slite Teater regelbundet höst, vinter och vår.

- Slite marknad sista helgen i augusti.
- Aktiviteter i Hotellparken såsom SM i kubb, Slite Expo och scenframträdanden.

- Tidningen Slite i samarbete med Slite Utveckling. 
Mejla namn, adress, tel nr och epost-adress till info@slite.nu så får du en faktura på medlemskapet.

Idag är vi närmare 300. Bli medlem för 150 kr ! 
Företag betalar 1600 kr plus moms och föreningar 300 kr.


