
Full fart framåt
Kokboksförfattarna Anna och Fanny hämtar inspiration från Gotland. Cykelland-
slaget är på väg hit till trakten för att få ny energi och bli bäst i världen.  Chefen har 
fokus på nyckeltalen. Alla som bor här försöker på olika sätt att påverka sin hälsa med 
glada upptåg, gympa, bio, teater, frisk luft, små och stora rörelser. Att få bo och verka i 

denna del av Sverige gör livet lätt och glatt   -  välkommen hit!

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

Ett stort tack till alla som gjort det möjligt att 
producera Slite tidningen nr 7

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

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

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

Gillar du oss? 
Gör det på Facebook också. 

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

Välkommen att del av tidningen Slite med omnejd nr 7.

Årets tema är Hälsa. En god hälsa gör oss friska, glada och är en 
möjlighet till ett långt liv.  En kort rask daglig promenaden kan 

räcka för att hälsans ska bli bättre. 
Men motion är inte allt. Hjärnan behöver gymnastisera liksom 
alla sinnen.  Redaktionen presenterar här några  personer  som 
förgyller dagarna för många.  De bjuder på sina tips. I Slite är ut-
budet rikt och här kan alla få en aktiv fritid i samverkan med tur-

ism, design och tung industri.

spår av gifter, antibiotika och av andra konstiga bekämpningsmedel. 
Priserna mellan ekologiska val och icke ekologiskt har jämnat ut sig så 
valet borde vara självklart. 

Idag lever vi längre än någonsin, och många kommer att passera 
100-årsstrecket. Hos några är det genetiskt betingat men vi kan också 
påverka vår hälsa genom medvetna val. Om vi är medvetna om att 
träning är bra även när man blir äldre så kan vi även påverka vår hälsa 
genom vad vi stoppar i oss. 

Kocken Niklas Ekstedt och vetenskapsjournalisten Henrik Ennart har 
försökt förstå varför vissa lever så himla länge i de ”blå zonerna” (där 
det i världen finns flest 100 åringar). Maten har en viss betydelse, man 
skall bl.a inte äta för mycket, och gärna närodlat efter vad växtsäsongen 
erbjuder. Men också sociala sammanhang påverkar vår hälsa i större 
utsträckning än vi tror.

Ja valet är nog upp till var och en till syvens och sist välj bort det 
dåliga och välj det bättre, för en bättre hälsa och ett gott liv.

- Stina Lindholm  
                                                                       Chefredaktör

Det är inte ett dugg relevant så jag vill påstå i stället att en gladare 
själ i en sundare kropp stämmer bättre. Det handlar nog mest om att vi 
mår bra av de endorfiner som vi får av t.ex träning, promenader,  gott 
sällskap, god mat,  en bit choklad med ett glas rödvin.

Enligt de senaste forskningsrönen är fysisk aktivitet ett bra sätt att få 
fart på nybildningen av celler i hjärnan. Det kan vara en förklaring till 
att motion kan vara en bra behandlingsmetod för lindrig och måttlig 
depression. Nyproduktionen av celler är reducerad hos de som är 
deprimerade. När man är fysiskt aktiv så aktiverar man vissa signal-
substanser i hjärnan som kan stimulera tillväxten av nervceller. 
 På några månader kan detta leda till strukturella förändringar och 
då är teorin att kommunikationen mellan nervceller gör att man blir 
frisk från depression. Alltså träning är bra för kroppen och knoppen. 

Men maten då? hur påverkar den vår hälsa… Under den senaste tiden 
har vi överösts med olika ”matreligioner” som tex medelhavsmat, 
stenåldersmat, glutenfri mat, mjölkfrimat, LCHF. Och nu senast skall 
vi mjölksyra våra grönsaker. Mer och mer av våra dagliga matvaror 
finns att få ekologiskt odlade och tillverkade.  Förhoppningsvis utan 

När jag tänker på hälsa...
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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...

Coop, ICA, Elkedjan Slite, Eternelle, Gahms, Sjöutsiktens Fotvård, Lotass  
service & produktion, Slite Dykservice, TusenSköne, Slite Vatten & Värme, 
Slite Golfklubb, Klints Krog, Znappit, Gotländskt Lantliv, Två Tanter m.fl.

... så tänker jag på det romerska uttrycket en sund 
själ i en sund kropp. Ett uttryck som är taget ur sitt 
sammanhang och ofta misstolkas att endast de 
som har en sund kropp har en sund själ. 

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 

Öppet alla dagar – året runt!

Välkommen till ICA Nära Slite!

• Salladsbar

• Butiksbakat   
 bröd alla dagar!

*Gäller ej tobak, spel, lotter eller receptfritt. 
Gäller t o m 31/12 2018 hos ICA Nära Slite.

5%*

Storköpsrabatt

Kli�  ut och ta 
med a� onsen

Storköpsrabatt
• Butiksbakat   

Slite

Service utöver det vanliga

Frimärkesombud
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Många på mountainbikes 
Redan nu ser du många på mountainbikes, i alla åldrar, i skog och mark 
under hela året. Vid Cementa Arena i Slite är en pumptrack anlagd och 
på cykelvägen till Slite Golfklubb strax efter Slite Växthus ligger flow-
banan. 

Kartor
För att cykla på lederna använder du dig av appen Trailforks eller hem-
sidan trailforks.com. Jonas Henning och Kent Clarström på Gotland 
Bike Park är administratörer för lederna. Men alla som befinner sig på 
lederna kan rapportera händelser; nedfallna träd, översvämning osv. 
 För markägare är det en fördel. De kan avge dagsaktuell informa-
tion  när de har transporter eller skogsavverkning som gör att det inte 
är lämpligt att cykla i området. Kartorna på Trailforks hålls ständigt  
uppdaterade och den är tillgänglig för alla utan kostnad. I höst kommer 
alla leder i naturen bli markerademed stolpar och märken.

Gotland Sports Academy med Jonas Henning i spetsen tog initiativet 
för ett par år sedan. Jan Erik Pott på Slite Utveckling förhandlar med 
närmare 80 markägare och skriver avtal. 
 Några önskar individuella lösningar vilket gör att arbetet har dragit 
ut på tiden. Gunnar Ahlqvist arbetar med utmärkningen. Betesföre-
ningens medlemmar i File Hajdar har byggt 18 färister. Markägare har 
lagt ned ett stort engagemang för att göra det möjligt för cyklister att 
uppleva Gotland. 
 Cementa, Jordbruks- och Naturvårdsverket, Länsstyrelsen på Gotland 
och Region Gotland finansierar en stor del av arbetet.  

Specialist på sportcykel 
Cyklar finns att hyra på Slite Strandby. Där öppnar 19 maj en komplett 
cykelbutik och verkstad för sportcyklar som mountainbikes och racers.  

 - Högkvalificerad cykelverkstad, tydliggör Kent Clarström. Självlärd, 
SM-tävlare som har jobbat med cyklar sedan 2001 och kan skruva 

sönder, skruva ihop och göra tvåhjulingarna körbara igen.

 Men han svetsar inte ihop dem om de har brutits 
av.  Den här typen av cyklar är tillverkade 

av lätta material och då är det sällan 
görligt att svetsa ihop en 

sprucken ram efter en vurpa. Såsom inom de flesta sporter är utövarna 
kunniga och medvetna om vilken utrustning som finns och vad som kan 
vara bra att ha. 

 - Det är ont om duktiga cykelmekaniker i Sverige. Det finns ingen 
utbildning och eftersom vi är ett litet land är det få som kan jobba upp 
erfarenhet på de senaste och värsta prylarna, ex vis elektroniska växlar. 
Jag har jobbat med cyklar över femton år och exklusivt med tävlings-
cykel sedan 2009.

 - Gravelcyklar speciellt utformade för cykling på grusväg är det 
senaste, säger Kent. Verkstaden kommer att hyra ut cyklar, men inte 
sälja nya cyklar. Däremot kommer här att finnas kläder och prylar för 
entusiasterna. En specialverkstad värd en omväg. 

Kent med sambo Anna är ett resultat av den utveckling som sker på 
Gotland. Hon arbetar som produktionsledare inom film och Kent tar 
cyklingen till nya höjder. Men ännu har han inte hunnit cykla överallt
 
 - Pilgrimsleden är vacker och full av   kulturhistoria, den rekommen-
derar jag gärna säger Kent och i naturreservatet Kallgatburg måste man 
leta upp utsiktstornet och gå upp i det.

Gotland 
Bike Park
Under året blir 200 km markerad cykelled för mountainbike klar på nor-
döstra Gotland.  Entusiaster gör en gigantisk insats och ännu fler är på väg 
hit. Svenska Cykelförbundet har utsett Slite och Gotland Sports Academy 
till sin officiella träningsanläggning för samtliga landslag inom alla grenar, 

mountainbike, landsväg osv.

Grön
Lätta cykelleder som oftast är lätt sluttande grusvägar eller stigar genom vackert landskap.

Blå 
Medelsvåra cykelleder som ofta är måttligt stökiga och branta stigar. Viss terräng kan fö¬rekomma som inbjuder till hopp om man så vill.

Röd 
Avancerade cykelleder som kan vara smala och stökiga med brantare partier, eller smalare vägar med terräng som ställer krav på fart- och luftkontroll från åkaren. En hel del mindre hopp kan förekomma.

Svart 
Branta, smala och stökiga stigar med mycket kurvor och hopp. Lederna ställer stora krav på både fart- och luftkontroll från åkaren.

 svårighetsgraderLederna kommer att bli markerade med svårighetsgrader likt skidbackar. 

Text: Mait Juhlin 
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- Träning är för mig prestigelöst. 
Det ska vara roligt, säger Jessica  
Hermansson, mjölkbonde som tillsam-
mans med sin man Fredrik har blivit 
Arlas nya reklampelare. 

Jessica är licensierad fystränare och har alltid 
utövat någon form av sport. Idag håller hon sju pass 
funktionell träning i veckan och på lördagar även si-
mundervisning på Gotlands Idrottscenter i Fårösund. 
 Inom IK Graip är hon ordförande i konståknings- 
sektionen med 104 konståkare och fystränar 
tävlingsåkarna. Fast hon driver en KRAV-certifi-
erad mjölkgård och är drivande inom LRF Gothem 
och gårdsförsäljning av lokala produkter så ger inte 
 Jessica några kostråd eller bantningstips:

 - Vad motionärerna äter lägger jag ingen värdering 
i. Jag jobbar inte med någons vikt och jag tror på helt 
vanlig mat. Däremot så ger jag gärna råd om det är 
någon specifik del av kroppen som man vill träna. 
Träning gör att du mår bra i både kropp och själ.

 - Få upp pulsen. Se till att hjärtat får arbeta, det ger 
resultat om du gör det regelbundet, intygar Jessica. 
Trampolinen är hennes favoritredskap. 

Att studsa på studsmattan med handtag är effektfullt 
och mer krävande än vad det ser ut att vara. 

Funktionell träning handlar dels om att träna styr-
ka i rörelser snarare än i specifika muskler, och dels 
om att genom en och samma övning träna styrka, 
rörlighet, balans och koordination för att klara av  
belastningar inom vardagen och idrotten. 
 Under träningspassen på Boot Camp i Gothem gör 
varje besökare sitt träningspass. Det är inte samma 
rörelser vid varje tillfälle och var och en arbetar  
efter sina behov. Garanterat får du träningsvärk, om 
du kör till 100%, och det gör de flesta efter sin egen 
förmåga; 

 - Det är grupptryck när det är som bäst, skrattar 
Jessica Hermansson. 

Foton från träningspass samt avslutningsshow  
Musical Theatre, med 100 konståkare mellan 4 – 16  
år bjöd på en uppvisning som fick publiken att jubla. 
  De är en fröjd att se vilken skicklighet åkare i alla 
åldrar kan prestera. Det krävs muskler, koncentra-
tion, koordinationsförmåga, mod, taktkänsla osv 
men framförallt märks det att de har roligt.

Funktionell 
träning med twist

Vi tillverkar ett
hållbart byggmaterial 
med ansvarsfulla
metoder. 

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
Stationsgatan 24, Slite 

0498-22 22 20

- Mait Juhlin
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Min första bok av matskribenten Anna Bergenström var Annas 
Örtagård (1993). Den är numera lätt att hitta i bokhyllan för det är 
den buckligaste bok jag har. Den har legat ute i trädgården i otaliga 
omgångar medan jag ivrigt försökte anlägga en hälsobringande 
örtagård med boken som inspiration. Här kunde man läsa om vinruta, 
libbsticka och malört mm. Om hur kryddorna förutom att fungera 
som smaksättare i maten hade medicinska egenskaper. Nåväl, min 
örtagård kollapsade så småningom av kvickrot. I min planteringsiver 
glömde jag troligtvis bort att tänka på att förutsättningen för att det 
skall växa till sig ordentligt är att matjorden är av bra kvalitet.

Annas böcker har varit matbiblar i vårt kök. Bruksböcker som 
Annas mat, Vinterns goda ting, Annas kakbok etc. Flitigast använd 
har Annas mat varit som funnits med under barnens uppväxt och 
som numera förvandlats till en lunta av kladdiga lösblad. Otaliga 
olivbröd, ratatouille-grytor, bouillabaisse, franska chokladkakor, 
lammgrytor har lagats med Annas recept, och många av recepten 
verkar vara inspirerade av matkulturen runt medelhavet. 

Jag får en uppfattning om att Bergenströms var tidiga med att 
föra in medelhavsinfluenser i vår vardagsmat. Jag ställer frågan till 
Fanny Bergenström som är dotter till Anna och står för alla vackra 
inspirerande bilder, layout av böckerna, och som också sedan början 
90-talet är medskribent. 

 - Anna var ganska tidig säger Fanny, jag är uppvuxen så, och jag 
minns att vi hemma alltid hade basilika. Mina kompisar undrade vad 
vi hade för krukväxter i fönstren. Det var långt innan man kunde 
köpa dem i små plastkrukor i affären. Och rucola, mamma hade 
hittat rocketfrön (rucola på engelska rocket)  som hon kallade dem 
och vi odlade massor i Eksta på Gotland. Där hade den Bergenström-
ska familjen sitt sommarhus tidigare. Numera bor de alla somrar i 
Vallstena.

 -  Annas båda föräldrar är uppvuxna i Frankrike så hon var mycket 
där under sin barndom och ungdom, och influerades inte bara av 
det franska utan också av det italienska och grekiska köket, berät-
tar Fanny.  Vi har t.ex. alltid haft bra olivolja hemma, färska örter, 
vitlök, och ätit mycket råkost och grönt. Det har varit basen i familjen  
vardagsmat och sen kanske man har haft kött vid sidan av.

  -  Själv tycker jag väldigt mycket om baljväxter, säger Fanny vi-
dare, man behöver fixa och krydda lite med dem men det blir så gott 
och nyttigt. Billigt är det också, och bra för både oss och miljön. Färg 
i maten är också spännande, säger Fanny. Vi hade en liten radioserie 
på P1 ”Sommarmat med Bergenströms” och då gjorde vi bl.a. ett 
program om rödbetan. Vi hade två forskare med oss som berättade 
hur bra det är med betor, och att rödbetor sänker blodtrycket. Hur 
spännande som helst.

Bergenströms senaste tillskott är serien - Bergenströms bästa, med 
titlarna - Billigt och hur gott som helst, samt Smårätter och plock. 
Två små pärlor till böcker i ett mindre format, både smakfulla till det 
yttre och till sitt innehåll som säkert också kommer bli givna klassiker 
i köket, i alla fall i mitt.

Anna Bergenströms kokbok – Annas mat - har 
blivit en klassiker i det svenska köket. Annas 
influenser från medelhavet har lärt oss att 
använda kryddor och grönt för smakernas och 
hälsans skull. 

Bergenströms mat 
Text: Stina Lindholm  Foto: Fanny Bergenström & Roberto Jequier 

Bergenströms goda recept på nästa uppslag
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Emmersallad med 
bondbönor, feta och dill
Kokt hel emmer (fantastiskt gott och näringsrikt kulturvete 
som nu åter odlas på Gotland) eller kokt hel matdinkel är basen 
i den här trevliga sommarsalladen. Vi brukar passa på när det är 
säsong för bondbönor, men man kan också välja kokta edamame-
bönor. Salladen är lika god på egen hand som till lammspett eller 
kotletter. Eller till en bit varmrökt fisk.

För 3–4 behövs:
5–6 dl kokta korn av emmer eller matdinkel/spelt
15–20 bondbönor med skal (eller 2–3 dl kokta edamamebönor)
generöst med hackad dill
gärna också en rejäl handfull myntablad
mild och god olivolja
pressad citronsaft efter smak
en aning flingsalt
150 g smulad fetaost

1. Koka kornen enligt anvisningen på förpackningen och låt dem 
kallna. Detta kan göras i förväg.

2. Förbered bondbönorna genom att dra bort den sega strängen 
längs varje ärtskida och plocka ut de stora bönorna. Koka upp en 
stor kastrull med osaltat vatten, lägg i bönorna och koka dem i 1–2 
minuter. Spola sedan av bönorna med kallt vatten i ett durkslag. 
Nu ska bönorna rensas på nytt (innan de kallnar) eftersom det 
bara är de gröna innerbönorna man äter. Öppna det sega skalet 
med t.ex. en liten vass kniv, och kläm eller ploppa försiktigt ut 
innerbönorna. Låt dem kallna (kasta skalen).

3. Hacka dill och mynta. Blanda sedan de kokta kornen och bond-
bönorna i en skål. Ringla över riktigt god olivolja. Smaka av med 
pressad citron och en aning flingsalt. Rör ner det mesta av örterna 
och vänd försiktigt runt alltsammans. Smula över fetaosten och 
toppa med lite extra dill och mynta. Servera.

Antonias strata med 
mangold
Det finns många sätt att ta till vara torrt bröd, ostkanter och 
andra rester. Vi lagar ofta den här förvånansvärt läckra italienska 
”brödpuddingen” med mangold eller spenat och serverar den med 
en blandad grönsallad och god vinägrett. En vegetarisk favorit 
hos oss! 

För 4–5 behövs:
6–8 skivor (ca 200 g) halvtorrt  surdegsbröd eller ljust lantbröd
ca 150 g mangold eller spenat
1 purjolök
2 vitlöksklyftor
ca 2 msk olivolja
4 ägg
1 dl riven lagrad ost, t.ex. västerbotten
4 dl mjölk, 3 %
gärna 1 dl vispgrädde
flingsalt, svartpeppar ur kvarn
ca 1 msk blad av färsk timjan eller citrontimjan (kan uteslutas)
1 dl riven parmesan 

1. Värm ugnen till 175°. Smörj en ugnssäker form, cirka 20 × 25 
cm, eller en vanlig avlång brödform med raka kanter. Kantskär 
eventuellt brödet och skär det i stora kuber. Skölj mangold eller 
spenat. Mangold behöver grovstrimlas också, det behövs inte med 
spenaten. 

2. Ansa, skölj och strimla purjon. Skala och finhacka vitlöken. 
Fräs mangold, vitlök och purjo (men inte spenat) i olivolja i bara 
ett par minuter tills mangolden slokar. Väljer du spenatvarianten 
så fräs enbart vitlök och purjo i ett par minuter. Ställ åt sidan. 

3. Vispa ihop ägg och riven lagrad ost, men vänta med parmesa-
nosten. Späd med mjölk och gärna grädde. Salta och peppra och 
blanda eventuellt ner lite färska kryddörter. 

4. Varva brödtärningar och fräst mangold, purjo och vitlök – eller 
bröd, fräst purjo och vitlök blandat med rå spenat – i formen. 
Överst ett lager brödtärningar. Tryck till det hela lite med hand-
flatan. Häll över äggostblandningen och toppa sist med parmesa-
nosten. Grädda i mitten av ugnen i 45–55 minuter.

Bergenströmsrecept



www.storatollbygard.se

Nyplings Gårdsbutik 
Grönsaker och rotfrukter 

Lokrume Nyplings 337
Andreas 073-393 99 33

Stolt leverantör av grönt
till Fruktstereo på Furillen

www.furillen.com"  

I gårdsbutiken 
hittar du  
Havtorn i 

olika former 
och annat som 

förgyller din dag

öppettider: se i
appen Öppet Gotland 

www.vallegard.se

Sparris KRAV
från Vägume Kvarn, Lärbro
Ekologisk vit och grön sparris 
Vi har även ekologiska 
jordgubbar, potatis, 
hösthallon m.m. vid säsong 
och gårdens egna lammskinn 
till försäljning.

Välkomna önskar 
Elin & Peter 070-5225136

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

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

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

Övriga tider se hemsida.

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

Graute Gård
GOTLAND

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

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

Övriga tider se hemsida.

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

Graute Gård
GOTLAND

Öppet alla dagar 26 juni – 12 augusti 11 – 17

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

Stängt midsommarafton

Övriga tider, ring: 070-4712999

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

Lammskinn, lammkött, hantverk 
samt enklare kafé

Fårskinnsmagi
från innersta Gotland

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

Övriga tider se hemsida.
            Öppet året runt!

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

Graute Gård
GOTLAND Välkommen förbi ditt  

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

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

Boka och hämta  

recept efter 2 tim på  

kronansapotek.se

0704-975128 • anette@primula.nu

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

www.primula.nu

Britta Lundqvist
- Jag har gått en kurs i ansiktszonterapi.  Efter en lägre tids sjukdom kan jag nu behandla 
mina besvär på egen hand och behöver i princip inga mediciner.  Att se havet och det 
vackra runt omkring mår jag bra av....
 Britta blev den första kvinnliga medlemmen i Slite Rotary på norra Gotland i början 
av 1990-talet. De utsåg henne då till årets företagare på norra Gotland. En följd av det 
blev bildandet av det kvinnliga företagarnätverket Kvinnofolki. 
 På den tiden jobbade hon bland annat som textillärare men hade också en utbildning 
genom Akademisk Brevskole på distans som inredningsarkitekt samt drev textil- 
företaget Chap & Clack. Senare, efter en 4-årig akademisk utbildning i IT-ekonomi, blev 
hon lärare i företagsekonomi och marknadsföring, som i sin tur ledde till olika chefs- 
befattningar. 
 Med en gedigen erfarenhet av livets olika sidor är hon åter företagare i sina hemtrakter.  
Nu ser hon till att alla som vill bo och leva bra på Gotland också får bygga ett hus med 
stor flexibilitet som passar familjens individuella önskemål.

Teres Patterson 
Blir givetvis glad av massor av kunder som handlar i nya butiken Gotländskt lantliv.  
Men för henne personligen svarar hon hästarna:
 - När jag sitter på hästen är det bara jag och hästen och inget annat kan störa mina 
tankar. Det gör mig lugn, trygg och glad.
 Teres är anställd av Johanna Boström Stone och Mirella Eklund. Tillsammans  
säljer de tre inredning, återbruk, kurser, evenemang, fika osv. Hälsa på i butiken på 
Storgatan 84 med havsutsikt så löser de många av dina problem. Dessutom är ett 
fönster anslagstavla för aktiviteter på norra Gotland.

Sandra 
- Träning, vänner och familj säger lärarassisten, bioentusiasten och am-
atörskådespelerskan Sandra utan tvekan.
 Sandra Othberg assisterar lärarna på Solklintsskolan i årskurs 3 och 6. Ett nytt 
yrke som det nu också finns utbildningar för.  Sandra är en del av att Slite  
Biografförening. En aktiv förening med ett brett utbud av filmer, direktsändning av 
opera, baletter och musikaler från olika delar av världen samt livekonserter.  
 I vinter har Sandra själv stått på scenen i farsen Maka din Make av Väskinde  
Amatörteatersällskap. Hon har framtiden för sig i många roller.

Hur håller du dig  
pigg och alert?
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Bilder från förr
Ted Lehrberg har valt ut några uppfriskande bilder ur arkivet på Cementa Industrimuseum, 

Skolgatan 24. Ett  museum som är öppet tisdagar kl 18 - 20. Kom gärna dit. Du kanske har 
kunskap om personerna på bilderna. Kom och berätta!

Badstranden i Slite tidigt 60-tal. Detta är den  
kommunala delen av stranden, den andra delen var pri-
vat som stränder tidigare kunde vara. Stranden var in-
delad i fyra olika skiften med var sin ägare. Slitefabrik-
ens ägare Ferdinand Nyström blev exempelvis ägaren 
av ett skifte och det valde han att  hägna in.

Slite badstrand var till viss del en tummelplats för 
överklass och välbärgade, men bakgrunden var huvud-
sakligen att ge hotellgästerna något extra: en lyxbadort 
av internationellt snitt. Hotellet hade personal som 
skötte stranden. Staketet var till för att hindra badgäster 

att bli störda av korna som kunde gå ner och dricka  
vatten eller beta i området. Alla fick bada på den privata 
sidan, men var och en fick betala. Det kunde röra sig om 
25 öre eller så löste man säsongskort. 
 Detta gillades inte av alla och det kunde mynna ut i 
synpunkter på att det var skillnad på folk och folk, vilket 
du kan höra om än idag. 
 Kommunen fick av Cementa erbjudande om att ta 
över den andra delen av stranden 1967, och då försvann 
också staketet. Underhållet eftersattes mer och mer eft-
er kommun- sammanslagningen 1971.

I samband med återinvigningen av f d ”Säckhallen” till  
Fritidshall 1957 har  Slite gymnastikförening uppvisning.  Ted  
Lehrberg känner bara till två personer på  bilden, Salla Söder-
gren och Inga Sirland.
 Säckhallen har fungerat som sportanläggning sedan 1948. 
Idag bokar du hallen för tennis, gymnastik osv genom  
Gotlands Sports Academy. 

Föregångaren till IK GRAIP var Slite IF och då var också fotbollslaget lysande. Fotbollsplanen var på den tiden belägen till  där Solklintsskolan ligger idag.  I närkamp från höger: Åke Othberg och Stig Larsson. 

I  boken ”De brinnande ugnarna i Slite” tryckt 1954, finns det olika 

bildreportage från Slite. Här poserar  Elsie Jemsby på badstranden.

Fullsatt på sommarens tennisskola år 1958

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

Sök svaren på rätt ställe.
Fråga Sveriges största mäklare på fastighetsbyran.se

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

Annons 248×88 RIKS SAFE

vad betyder fransk balkong egentligen

FASTIGHETSBYRÅN I VISBY / 0498-218040 / VISBY@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Annons 248×88 ROLIG LOKAL

LUCKBYTEN
OCH KÖKS-RENOVERINGAR.

BRA PRISERHÖG KVALITET!

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

E-post:info@slitekok.se  www.slitekok.se

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

E-post: carola@slitekok.se

Behöver du hjälp  
med din bokföring?

Löpande bokföring, Fakturering, 
Momsdeklarationer, Arbetsgivar- 

deklarationer, Löner, Rot/Rut



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

För aktuella öppettider besök  www.slitestrandby.se

Café Mirell at the beach
Café Mirell erbjuder allt från fantastiska 
frukostar, nybakat bröd, bakverk och enklare 
rätter, allt med ekologisk inriktning och 
mycket vegetariskt. Café Mirell at the beach 
håller öppet helger under maj och september 
och alla dagar i veckan under juni-augusti.

Pool och bastu
Poolen håller öppet dagligen från 15 maj - 4 november. 
Hyr ni stuga hos oss badar ni gratis i poolen.  
Den vedeldade bastu flotten går att abonnera eller 
hyras platsvis/tim.

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

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

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

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

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

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

Plats: Campingen på strandvägen 14 i Slite.

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

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

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

AKTIVITETSKORTET

GOTLANDS MODERNASTE SPORTRESORT
En aktiv fritid, året runt!

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

Hyr din utrustning hos oss

• Havskajaker
• MTB
• Standardcyklar
• Landsvägcyklar
• Rullskidor

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

Sportcentret är öppet dagligen Juni-Augusti

övrig tid vid förbokning. Kontakta oss på:

info@gotlandsportsacademy.se

Telefon 073-542 84 00

073 542 84 00    info@slitestrandby.se    Strandvägen, Slite Strandby
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Bästa 
livförsäkringen

God hälsa
Hälsofrämjande enheten på Region Gotland  
finns för att möjliggöra och främja en god 
hälsa för anhöriga över 18 år som vårdar/
stödjer en närstående och för seniorer. 
 En verksamhet som inte har något krav 
på dokumentation, dvs ett besök hos dem 
hamnar inte i din journal. På Sudret har de 
skapat ett nätverk tillsammans med andra 
lokala föreningar och deltar i ett befintligt 
på mellersta Gotland. Nu är de på god väg 
att även skapa nätverk på norra Gotland med 
Slite i centrum.
 - Vi vill och vi samverkar gärna med olika 
organisationer säger Annette Öhrn, verksam-
hetschef. 

 Idag är vi  sex anställda, men volontärerna 
gör att mycket är möjligt att förverkliga och 
att vi kan verka över stora delar av ön. Att 
arbeta volontärt är hälsofrämjande i sig. Då 
känner man att det man gör har betydelse och 
är meningsfullt.
På Gotland är 14 500 över 65 år och 2025 
kommer det att bli 17 500. Den största be-
folkningsökningen är mellan 80-85 år. 

Anhörigstöd*
Ditt barn, din partner, din mor, din vän be-
höver dig natt och dag och du är där. Men hur 
länge orkar du? Och hur gör du för att hämta 
nya krafter? 
 -  Att som anhörig bara kunna få prata med 
någon, att få råd, kunskap och tips kan göra 
vardagen lättare för båda. Det anhörigstödet 

på olika sätt kan erbjuda är energi, kunskap 
och gemenskap. Där kan vi göra skillnad, 
säger Annette. 
För många anhöriga har det betytt mycket att 
gå i någon av våra anhöriggrupper, att få dela 
med sig och lyssna till andra. Konsten är att 
våga be om hjälp och också att tänka på sig 
själv, i tidigt skede.

Seniorernas mötesplats
Seniorernas mötesplats på norra Gotland är 
vid Kilåkern, bakom Vårdcentralen i Slite. 
Två dagar i veckan organiserar den Hälsof-
rämjande enheten tillsammans med de tre 
volontärerna på Kilåkern allt från syjunta till 
boccia. Fysisk träning som yoga och balan-
sträning är välbesökta.  Det är aldrig för sent 
att stärka muskler och balansen.  Om ingen 
av aktiviteterna passar en av besökarna så är 

Allt i livet går inte att planera. Du kan skaffa dig en coach som ser till att 
du kommer in på rätt spår i din karriär. Du kan skaffa dig en PT, personliga 
tränare, som ser till att du tränar rätt eller en dietist som ser till att du äter 
rätt. Men allt går inte att styra. 

Gotlänningarna upplever själva att de har en bättre 

hälsa än svensken i genomsnitt. Gotlänningarna är  

mindre stressade än övriga svenskar.  

 Men de gillar god mat och är fetare i genomsnitt och 

rör sig mindre. Dock äter de något mer frukt och grönt än 

genomsnittet, samtidigt som de röker och snusar mer.  

 Kvinnorna har sundare alkoholvanor än männen. 

Fritidsaktiviteterna är mer av stillasittande karaktär. 

Männen borde i större utsträckning ta del av den hjälp som 

samhället erbjuder. Det är för många som begår självmord, 

men fler män än kvinnor.

* ordens betydelse varierar beroende på myndighet. 

Enlig Socialstyrelsen :Anhörig är den som vårdar någon över 18 år. 

Närstående är den som får eller behöver vård. 

Kvinnor

Självupplevd hälsa utifrån kön

veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Källa: Hälsa på lika villkor, 4-årsmedelvärde år 2013-2016

Kvinnor Män  Män

Självupplevd hälsa utifrån kön

veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29

Källa: Hälsa på lika villkor, 4-årsmedelvärde år 2013-2016

Kvinnor Män  
Statistik om gotlänningar

Gotlänningarna utan jämförelse med riket. 

Socialt känner sig kvinnorna mer otrygga än männen.  

41% av män och kvinnor mellan 16-29 år har en låg 

tillit. Ju högre utbildning desto tryggare känner sig  

gotlänningen och tilliten blir också bättre.

Geografiska skillnader

Andelen som är otrygga är 24% i Visby, på Norra Got-

land 11%  och södra Gotland 12%

Källa: Region Gotland hemsida år 2016

de öppna för idéer. Gruppen är flexibel och 
nyfiken på nya aktiviteter.  De samarbetar 
bland annat med Vuxenskolan och har kurser 
i akvarellmålning på gång. 

Kulturvecka

21-25 maj blir det en kulturvecka på sen-
iorernas mötesplats.  Alla sinnen är viktiga att 
stimulera och just kultur har visat sig främja 
en god hälsa. När denna text skrivs är inte 
veckans innehåll spikat. Annette Öhrn som 
har världens bästa jobb, enligt henne själv, 
och som får bo på en plats där hon har tillgång 
till naturen gör henne till en glädjespridare:
- Förmånen med mitt jobb är att få främja 
hälsa, att hitta sina egna resurser, sin egen 
potential, få inspirera och ge kunskap.
- En promenad i rask takt på 10 minuter runt 
skogen vid varje lunch håller mig pigg och 
alert, avslutar Annette samtalet.

- Mait Juhlin
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Träna utomhus

Vid Cementa Arena med ishall, konstgräsplan, elljusspår och Solklintsskolans gymnastikhall är det idag också möjligt 
att träna kroppen på IK GRAIPs nybyggda utegym. Gymmet är alltid öppet och ingen ställer krav på dig hur mycket 
och hur ofta du träna. Testa, det kostar inget! Träningsinstruktör Lina Ringvall demosterar hur man använder några 
av redskapen. På varje redskap finns det tydliga instruktioner. Titta på dem och följ dem. Det är bra att tänka på vilka 

vinklar du håller armarna och var du har dina knän.

Action club

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

Gotlands hårdaste gym?  
1300 kvadrat inne samt ett ordentligt 
utegym. -här gör det inget om du stänker 
magnesium omkring dig men vi har även yoga, 

core och andra cola pass.
 

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

Sup, dykcenter, enhjuling, cyklar,
 boende, restaurang och mycket mer.

Redo för lite adrenalin? 
Hos oss kan du hyra allt som är tufft För en timme,  
för en vecka. Eller hänga med på våra crazy turer.

GYM TRÄNING ACTION

Knäböj

Dips

Situp-ramp

Rygglyft

Stocklyft

Armgång Balansbom

Häckar

Bänkpress

Marklyft

Ryggdrag

Alltid öppet
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 - En otrolig stolthet känner jag över att få 
bli platschef, säger Fred Grönvall som skapar 
rubriker som Slitefabrikens yngsta platschef. 
Inom kort räknar kollegor  med nya rubriker 
när han förhoppningsvis blir uttagen till att 
springa EM i marathon med Sverigetruppen i 
Berlin. 

Mål är viktiga för Fred, men det är en glädje 
av njutning som sprider sig i hans ansikte när 
han talar om löpning:

 - Hur dagen blir lösgjord, den friska luften 
fyller lungorna och tankarna blir klara, säger 
Fred.  Det är meditation för mig. Jag blir skärpt.
 Fred började springa för åtta år sedan, när 
han var 29 år. Tidigare hade han spelat fotboll 
och kört enduro:

 - När jag började vid Degerhamnsfabriken 
på Öland var min fysik inte så bra och jag 
hade lagt på några kilo för mycket. På fabriken 
fanns några eldsjälar som jag hängde med i 
löpspåret.  Men jag har ett tävlingspsyke och 
jag gillar att sätta tidsmål.

Förnyelsebart bränsle
Hur tävlingspsyket kommer att påverka Slite-
fabrikens resultat kommer att visa sig. Under 
sina sex år som produktionschef skedde mycket 
på den äventyrliga omställningen från fossilt 
till förnyelsebart bränsle. En resa som fortgår.
 Samtidig ökade produktionsnivån med 
15%, genom att förbättra reglerteknik, få bort 
flaskhalsar i tillgängligheten av ugnarna och 
upprätthålla jämn kvalitet på cementen. 

Hälsa och friskvård är betydelsefullt för per-
sonalens välbefinnande. Om personalen tävlar 
i någon idrott, eller ägnar sig åt teater eller 
konst, spelar ingen roll för platschefen. Hu-
vudsaken är att var och en gör det som stärker 
dem. Inom fabriken och bland många Slitebor 
är det inget nytt att ledningen engagerar sig i 
kultur- och fritidsaktiviteter. 
 Under andra hälften av 1900-talet fanns det 
en oskriven regel att GEAB och Cementa utsåg 
ordförande i idrottsföreningen vartannat år.
 
Skippa mobilen
- Har man en aktiv fritid så ser jag det som ett 
plus i kanten. Friskvård och hälsa försöker jag 

Du blir aldrig bättre 
än dina nyckeltal!

ingjuta i alla.  99 av 100 kan avvara en timme 
om dagen om man väljer att skippa mobiltele-
fonen och Facebook. 
 Fred Grönwall är 37 år och blev den yngsta 
platschefen någonsin på Slitefabriken när han 
tillträdde första januari 2018. Men han har 
varit anställd i närmare 20 år inom Cementa 
AB. Under tiden har han också utbildat sig till 
civilingenjör.

 - Du blir aldrig bättre än dina nyckeltal, sa 
Heidelberg Cement NEECA:s högste chef Dr 
Scheuer som leder den del av koncernen som 
Cementa tillhör med 35000 anställda. Du kan 
aldrig skylla på något.  Koncernchefen är snart 
60 år och springer halvmaran regelbundet.

 - Gotlands rekord 1987 på halvmaran har 
stått sig i 31 år,  det ska jag slå nu, säger Fred.
EM i Berlin går av stapeln 16 september inklu-
sive förhoppningsvis Fred Grönwall.
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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

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

Tel. 28 83 21 

Ny adress: Tullhagsplan 9

Text: Mait Juhlin

Illustration Henrik Reintz

- 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

 Illustration: Kristin Løberg
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Idrott är uppskattat på Solklintsskolan i Slite. Ett glatt 
gäng i årskurs 7, under ledning av Ulf Stillman kör ig-
enom alla sina muskler. Fokus denna timme på den 
största, sätesmuskeln.  
Fler timmar idrott per vecka vore önskvärt anser Ulf: 
- det är vetenskapligt belagt att rörelse gör skolarbetet 
lättare att utföra.

Skolgympa

De hade då en flykt på flera år bakom sig från Aleppo i Syrien. 
- Skolan är så rolig, Hajdar 8 år och Ali 10 år, pratar i mun på 
varandra. Det bästa är när hela klassen är på skolgården och 
spelar.  Igår åt vi semlor, men det fick vi inte säga till någon. 
Familjen har permanent uppehållstillstånd. Nour arbetar på 
förskola i Fårösund:

 - Om vi försöker så hittar vi jobb. 
Ahmad praktiserar på serviceboendet Kilåkern. Tidigare har 
han arbetat inom betongindustrin

 - Men här i Sverige är den industrin inte densamma som 
i Syrien. Jag trivs på bra på Kilåkern, säger Ahmad som på 
fritiden gärna planerar och genomför utflykter. 

 - Han känner till hela Gotland, säger Nour. Så ofta de kan 
packar familjen in sig i bilen och så bär det iväg till olika delar 
av Gotland. Ibland följer vänner med. Naturen är en källa för 
avkoppling för alla i familjen.  Så snart solen tittar fram går de 
till grillplatsen vid stranden och tillreder middagen. 

 - Men vattnet är för kallt. Fotbad räcker, säger Ahmad.
 - På lördagarna samlas alla här i lägenheten, barn och 

vuxna, berättar Nour. Vi lagar mat, pratar och leker. I stort sett 
alla syrianer vi känner här på norra Gotland kommer hit. Fest, 
vänner och samtalen med alla ger kraft. 

 Kristina Scherman och Susanne Thulin på Röda Korset 
har varit två viktiga personer som har gett familjen ingångar 
till det svenska sociala livet.

 - Gotland är bra, här vill vi bo. Här i Slite är det lugnt. Vi har 
släkten i Holland, Norge, Turkiet, Finspång i Östergötland och 
i Syrien. 

 - Varför bor det inte så många här, frågar Ali. Kristina Scher-
man och jag försöker förklara varför denna stora ö och det stor 
landet Sverige är så glest befolkat.  Samtalet kommer in på att 
i varje hus bor en till två personer och barn och barnbarn bor 
någon annanstans. 
 Våra kulturer är olika  eller beror det på att i ett tätbefolkat 
land finns alla möjligheter runt knuten men i glesbygden Sver-
ige är det självklart att flytta?  Mår vi bäst att ha släkten nära 
oss eller på distans? Ett fåtal i vår värld kan välja, flertalet 
måste anpassa sig efter omständigheterna. 

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

Barnen ger oss glädje!

 
Arkitekt SAR/MSA
Göran Radhe

www.radhe.se
073 98 11 725

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

Solklintsskolan profilerar sig med idrott, vilket in-
nebär att eleverna kan välja hockey, golf eller fotboll  
i sitt fria val två timmar per vecka. Men denna idrott-
stimme är en helt vanlig lektion för klassen. Ella och 
Vendela kan inte delta på alla momenten och guidar 
mig igenom övningarna.  - Mait Juhlin

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

0708 - 22 99 09 / www.skulpturfabriken.se
Skulpturfabrikens Gårdsbutik & Konstgalleri

Pilgårds Boge, väg 147 mot Slite - Öppettider mån-fre  11-17, lör 11-16
0708 - 22 99 09 / www.skulpturfabriken.se

- När barnen är glada får vi glädje, säger Nour Ali och hennes make Ahmad 
Khalaf nickar.  Tillsammans med sina tre barn Lolo Lugain, Hajdar och Ali kom 

de till Sverige och Gotland hösten 2015. 
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Rute  Slite

0702 66 83 92lotassgotland

Hej, hur mår du?
Vad är hälsa för dig? 
Kan det vara: Hälsohelg, Akvarell-
målning eller Medveten andning?

Se våra kurser 
eller tipsa oss! 
sv.se/gotland 

gotland@sv.se 
0498-20 50 70

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

ÅRETS HÖJDPUNKT 2018! 
Slite Lions loppmarknad 
4 Augusti klockan 10,00 

på Myrstens gård.

Något att skänka? 
Lämnas tisdagar under 

Juli kl.18-20

Kontakt: 070-559 6393,
 0498-220870.

Klädda i det "lösaktigaste" vi ägde i sportväg halkade vi omkring på 
våra underlag i 90 minuter. Att man skulle röra kroppen så mycket 
under yogan hade jag nog inte fattat.
 Bilderna av Buddha i lotusställning var så långt ifrån dessa Krigare, 
Kameler och Fiskar man kunde komma.

Det gjorde ont i varje muskel och allt tjat om att andas in och andas ut 
gjorde bara att jag höll andan helt istället.
Jag pressade in min otränade kropp i positionerna och tänkte mest 
bara på att jag minsann skulle komma närmre golvet än de andra i 
framåtfällningarna.
 Svettiga och lite lätt chockade åkte vi därifrån och jag var helt jäkla 
kär i yogan... fastän jag inte hade en aning om vad det gick ut på! 
Men en det där liggunderlaget hade gjort sitt iallafall, så mycket fatta-
de jag!

Längtade till varje måndag. Lusläste yogaböcker, tidningar, yogag-
ooglade om allt jag kunde hitta. 
 Memorerade det 90-minuterspasset vi körde varje måndag och 
stängde sen in mig i sovrummet bland rökelser, ljus, buddhafigurer 
och yogade lite till. Började fatta att yoga verkligen var min grej.

Hittade en utbildning på distans som passade mig perfekt -  
Globalyoga. Sen att man väljer att gå en sån utbildning under mam-
maledigheten kanske inte var det mest ultimata när man knappt har 
läkt ihop efter förlossningen eller att få mjölkstockning när man är två 
flygplatser hemifrån.
Intensiva helger med intensiva hemuppgifter och en intensiv liten 
Plura som gärna delade yogamattan...med sina leksaksbilar.

Yoga är ju så mycket mer än att göra krumelurer med kroppen. 
Man kan vara jättevig och krumelurig men har du inte djupandning 
med i dessa positioner, då är det ju "bara" gymnastik du håller på med.

Yoga är sanskrit och betyder förening/balans mellan kropp och själ. 
Genom fysiska rörelser, andningstekniker och meditation skapar man 
den balansen.

Vissa människor tror nog att bara för att man håller på med yoga ska 
man ständigt vara lugn...prata som självaste Kristina Lugn.
Röka rökelser, aldrig äta onyttigt eller äta överhuvudtaget. 
Vet inte hur ofta jag får höra  “- Men du är väl en såndär som inte äter 
kött?”
Ser jag vegetarisk ut eller? En blodig mör oxfilé vräker jag gärna i mig!
Jag äter vad jag vill när jag vill. Jag dricker Cola. Äter snabbmat. Jag 
snusar. Mitt tålamod kan vara kortare än kortast.
Ibland när jag har varit på yogahelg och det är dags för lunch sitter de 
andra kvar, dricker sitt gröna te, äter rårivna morötter och bönor. Själv 
sticker jag iväg till närmaste McDonald's och äter hamburgare. 
Nån dag kanske jag också hittar matglädjen i en morot...men då ska 
jag vara jäkligt mätt innan. Alla hittar väl sin balans i livet.

Jag ska fortsätta bygga på med olika yogautbildningar och min dröm 
är att öppna en mysig liten yogastudio här i Slite. I mitt huvud har jag 
redan möblerat klart och det kommer att bli kanoners!
Just nu har jag två klasser i veckan för 22 härliga yogisar i Slite Ut-
vecklings lokaler med havsutsikt. 

En del anser att yoga är en trend. Men då har den varit "trendig" i typ 
5000 år, så jag är ganska säker på att den håller några år till.
I yogan finns det inget mål du ska uppnå. Det blir inte lättare med 
tiden, för hela tiden utvecklas du och positionerna blir jobbigare på ett 
skönt sätt. Du hittar nya sidor hos dig själv att utveckla. 

Det bästa med yoga är att man aldrig blir för gammal att börja med 
det.
Men att säga att man är för stel för att yoga är ju som att säga att man 
är för skitig för att duscha...det blir ju inte bättre precis.

Det handlar inte om att nå ner till tårna. Det är vad som händer med 
dig på vägen ner som är yoga.

Just det. Jag vinterbadar nu också men känner att jag måste sätta 
stopp på mitt skrivande nu. Hopp i havet och känn själva hur jäkla 
härligt det är!

För stel för Yoga? 
Är du för skitig för att duscha också?  Det är typ 5 
år sedan jag och Anne-Li fick för oss att testa yoga. 
Letade fram ett sladdrigt och solblekt liggunderlag 
med en unken doft från källarförrådet och blev lät-
tad när jag såg att Anne-li körde samma stuk.

Boge Friggars 165, SLITE 
För öppettider, besök:

www.gotlandsstrumpfabrik.se 

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

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! Träning är din medicin
Fysisk  aktivitet på recept - FaR

Fysiskt aktivitet på recept fungerar som ett 
komplement till eller som ersättning för 
läkemedel. Fysisk aktivitet kan förskrivas i 
både förebyggande och behandlande syfte. 

Gotlands Idrottsförbund
Gunnel Österberg 20 70 59, gunnel.osterberg@gotsport.se
Anita Gandå 20 70 53, anita.ganda@gotsport.se

Hälso- och sjukvården
Sara Nordgren 070-083 23 80, sara.nordgren@gotland.se
Elsie Pettersson 070-083 29 35, elsie.pettersson@gotland.se

Du hittar mer information på www.gotsport.se 
(Gotlands Idrottsförbund, projekt, Friskvård på Gotland) 
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www.gotsport.se

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

Kök med porslin.
070-245 79 70

slitebatklubb.se

Festlokal Kajutan

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

www.elon.se

www.sliteel.se
0498-220854

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

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

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

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

www.facebook.com/skuttlingsdesign/

Hantverksprodukter, lammskinn, inredningsdetaljer, krukor mm. 

Kåseri av Tora Lindström

 Illustration: Kristin Løberg

Motionera mera i Slite 
Gym på Storg 70, Boule

Tabata, Powerfit, Barndans...
Se hela lista på slite.nu under

Idrottsföreningar
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Nu hamrar och snickrar Bogeborna för att 
 renovera smedjan vid Gotlandsgården. En 
tydligare mötesplats för kreativa utställningar 
och företagspresentationer blir klar under 
året.
 Boge Bygdegård kommer att kunna erbjuda 
övernattningar året runt. Föreningar och före-
tag får nu möjligheten att hyra en kultur- 
historisk gotländsk gård för aktiviteter.  En 
gård som dessutom är tillgänglig för funtions- 
hindrade i och med att de nyrenoverade 
 lokalerna är placerade i markplan. 
 Evenemang inom föreningen, se Aktiviteter 
2018 (s.31). Valborg- och midsommarfiranden 
 är uppskattade.

Boge Bygdegård

Peter Patomella är Slitebadens Wärdshus  
ägare sedan maj 2017. Från Abisko, via 
bland annat Karlskrona och tusentals ho-
tellnätter i sin tjänsteutövning, bygger han 
nu upp Slitebaden. 

- Jag är ingen krögare, säger Peter.  Men 
han tar sig an den anrika fastigheten från 
1875 med en lust och ett engagemang som 
gör honom till en strålande sådan. 
 Dessutom har han också köpt vandrarhem-
met vid Cementa Arena. Det är dock inte 
tillgängligt för besökare under 2018, trots 
att  fler bäddar under främst sommarh-
alvåret är önskvärt.  

Den lustfyllda logon är ett minne blott. MBJ 
Vulk blev fjol en av sju svenska filialer inom 
tyska Lutze Conveying.  
 Mikael Nordin, Bernt Pettersson och Jerry 
Petterson startade för 16 år sedan firman för 
transportörer. Olika slag av band för trans-
porter till kalkindustrin, kycklinguppfödar-
en, vedeldaren med flera, stor som liten.  
- Under ett år har vi sagt att vi ska anställa 
en person, säger Jerry.  Kompetens är inte så 
viktigt, däremot inställningen. Hantverket 
lär man sig här. Jerry är utbildad lastbils- och 
maskinmekaniker. Ny ägare ger positiva 
utmaningar.

Slitebadens Wärdshus 
och Vandrarhem

Den flygande mattan 
förblir Slite trogen

Vicktoria Johansson driver Klints krog på Slite 
Golfklubb.  Hon har tidigare drivit krogen vid 
Muramaris och Jernvägs Caféet i Dalhem.
- Jag vill se att man kan utveckla landsbygden 
på många olika sätt och hjälpa varandra. Stöt-
ta landsbygden hela året och göra Klints krog 
till något bra och omtyckt, inte bara sommar-
tid, säger Vicky. Här serverar hon husman-
skost, hembakat och mackor till fikasugna 
gäster. 

Vicky på Klints krog
Butikschefen Björn Östensson och ägaren 
Ammar Osman uppskattar flödet av kunder 
som har smutsiga bilar, köper glass, drick-
er kaffe eller bara köper en tablettask.  När 
snabbmatskiosken blir klar så att alla också 
kan köpa korv och hamburgare blir de ännu 
gladare. Just nu är det dock svårt för Ammar 
att vara glad. Han hade fått löfte om att få ta 
hit sin familj från Quatar, men  
Migrationsverket ändrade sig. 
 I december tog Amdi Handel AB över 
Slite Kiosk & Biltvätt.  Bensinstationen är 
fristående från  kiosken, förutom att de olika 
företagen skapar trafik till varandra. Besikta 
intill drivs av ett annat bolag. 

Slite Kiosk

På gång i Slite

I vinter har några entusiaster från Slite Sjö-
fartsmuseum byggt en modell av Karlsvärds 
fästning i papier maché. Efter midsommar 
blir den en ny pedagogisk del av den guidade 
visningen.  
Planen är att fiskebåtarna Linnea och Viggen 
avgår varje tisdag och torsdag i juli från Slite 
hamn. Slite Strandby  trafikerar också ön 
dagligen från midsommar till och med  11 
aug. Se karlsvärds.se 

Klingvalls fisk blir i sommar Fiskbaren i Slite. 
Alexander Henning och Johan Danielsson 
kommer att servera enklare fiskrätter vid 
boden i hamnen.  

Flera båtar till 
Enholmen & ny fiskbar

Förstudien är ett samarbete mellan Region Gotland, 
Länsstyrelsen Gotland, Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten. 
 Fastighetsägare, föreningar och organisationer i om-
rådet har i den första delen bjudits in till samtal. Fält-
vandringar har arrangerats för att väcka intresse och 
visa områdets naturvärden. Filmer har tagits fram för 
att informera om förstudiearbetet och en rapport är 
skriven. 

Av de personer, organisationer och föreningar som 
deltagit i förstudien är en stor majoritet positivt inställ-
da till en nationalpark i området. Fem personer av 165 
vill inte att en nationalpark bildas och elva personer 
har inte berört frågan eller har förhållit sig neutrala. 
Kalkbolagen Nordkalk AB och SMA Mineral AB, samt  
Försvarsmakten är inte emot naturskyddsåtgärder eller 
en nationalpark på Gotland utan förespråkar en samex-
istens mellan naturskydd och annan verksamhet. 

Vattnet som en livsviktig resurs berörs på något sätt 
av de allra flesta och det finns en tydlig oro för att vat-
tnet ska ta slut eller förstöras. Möjligheten att få fortsät-
ta beta området med djur är också en angelägen fråga 

för många och igenväxning nämns som en utmaning för 
området. 
 Djurhållning och bete ger möjligheter både för att 
skapa arbetstillfällen på landsbygden och för att gynna 
och bevara de naturvärden som är knutna just till bete. 
Det uttrycks också en oro för att förvaltning och skötsel 
av området inte genomförs på ett tillräckligt bra sätt så 
att naturvärdena kan bevaras för framtiden. 

Rapporten finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsi-
da tillsammans med information om det pågående ar-
betet. Just nu arbetar de fyra organisationerna vidare 
med en fördjupad del av förstudien. De ska innan sista 
september 2018 svara på frågor om bland annat råvat-
ten, skötsel och förvaltning, finansiering och näringsliv. 
Prenumerera gärna på projektets nyhetsbrev.
 Att bilda en nationalpark är en process som tar tid. 
Första steget efter förstudien är att de fyra organisa-
tionerna gör en gemensam avsiktsförklaring om hur de 
vill gå vidare med att skydda naturen i området.

Slite Skärgård 
För ett år sedan var redaktionen övertygade om att 
naturreservatet skulle bli bildat och invigt under året. 
Men ännu har inte regeringen tagit beslut.  Miljöde-
partementets prövningsenhet meddelar att det kanske 
kommer ett beslut före valet 2018. 

Text: Mait Juhlin

För att undersöka möjligheterna att 
bilda en nationalpark i området kring 
Bästeträsk pågår en förstudie. 

Bästeträsk

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

0498-20 34 30
dina.se

En av 
marknadens bästa 
barnförsäkringar *

* Jämför själv på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

VÄLKOMMEN UT 
I NATUREN! 

Besök gärna våra

 naturreservat på Gotland. 

Länsstyrelsen i Gotlands län

E-post: gotland@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-223 90 00

www.lansstyrelsen.se/gotland



SLITETIDNINGEN 2018 SLITETIDNINGEN 2018

30 31

24-26 aug
 Slite marknad

7-9 sept
Kulturarvsdagen 2018 

6-9 sept
TV-Pucken, Cementa Arena Slite idrottscen-
ter

12 sept
Öppen veterandag, Slite Golfklubb

15 sept
70-årsjubileum, Othem Bygdegård

15 sept
Tröskning på gammalt vis vid Myrvälder 
i Tingstäde med tröskverk och gamla 
maskiner från 1900-talets första hälft kl 11. 
Fikaförsäljning, korv och bröd m.m.

29 sept 
Strandstädning, Slite strand. Slite In-
tresseförening

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

13 okt
Rensning i fästningsbacken Tingstäde kl 10 
inför kommande vintersäsong .

22 okt
“Kaffikalas” och Farmors garderob Othem 
Bygdegård

28 okt
Kaffekalas i Forsagården Lärbro mellan 13. 
och 16.

11 nov
Häxloppis, Othem Bygdegård

30 nov
Resning av gårdsgranen på Polhemsgården i 
Tingstäde. kl. 10 

1 dec
Julmarknad i Tingstäde fästning skans 1 
kl. 11. Försäljning, korv med bröd, gröt, 
utställningar, tomtebesök m.m. 

8 dec
Julmarknad, Othem Bygdegård

9 el 16 dec
Luciafirande i Lärbro kyrka kl 18.00. Lu-
ciakaffe i Forsagården efteråt. Samarr med 
Lärbro skola och kyrkan

2018
Måndagar kl 18-20

Sjöfartsmuseet i Slite öppet
Evenemang 2018

Måndagar kl 18-20 Sjöfartsmuseet i Slite

1/4-30/9
Uthyrning av båtar Tingstäde träsk 0722-
240541 

10-13 maj   
Öppna Ateljéer

19 maj 
Birgit Nilsson 100 års jubileum, Slite Bio

19 maj 
Premiär och invigning av Gotland Sports 
Academys cykelverkstad, butik  och uthyrn-
ing. Slite Strandbys camping.

24-27 maj 
Gotland 360 Bike camp, Slite Strandby’

25 maj
 Frukostträff kl 9-10 Slitebadens Wärdshus. 
Parti Moderaterna Slite Intresseförening

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

27 maj
Bro OK arrangerar DM i Sprint. Slite Strand-
by

3 juni
Öppen damdag, Slite Golfklubb

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

Nationaldagsfirande på Gotlands Förs-
varsmuseum. Parkering Polhemsgården. 

Flaggtävling på Slite Golfklubb

8 juni 
Frukostträff kl 9-10 Slitebadens Wärdshus. 

Parti FI. Slite Intresseförening

16 juni
Gotland Triathlon, Slite Strandby

17 juni
Slite Open, Slite GK

21 juni
Vi klär midsommarstången vid Polhems-
gården i Tingstäde inför midsommar kl. 19 

22 juni
Midsommarfirande: 

Midsommarfirande vid Polhemsgården kl. 12

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

Lärbro centrum Kl 13. 

24 juni
Premiärtur SliteExpressen Slite-Visby ToR  

25 juni – 9 aug
Visningar av Cementa för allmänheten, 
måndagar och torsdagar kl. 10.00 

25 juni – 6 juli 
Jord av Mylla, Mylla Ek. Vagnslidret Skulp-
turfabriken Boge   

26 juni - 19 aug 
kl. 11-16  Tis-sön öppet i Tingstäde fästning 
skans 1 – guidade turer under dagen.
 
30 juni 
SM i kubb vid Slite Strandby, cirkusplatsen 
kl 10. Boka Peter 070-683 54 13 eller Danne 
070-962 73 72

Juli

Jollekurser Slite Båtklubb, Lännahamnen
2-6 juli kl 9-15 Nybörjarkurs
9-13 juli kl 9-15 Nybörjarkurs
16-20 juli kl 9-15 Fortsättningskurs
23-27 juli kl 9-15 Avanti
Bokning: Nils Lyth 0722020129 nils.lyth@
hotmail.com

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

Juli
Sön- och onsdagar Slite Bio 

2 juli
Bakluckeloppis kl  19-21Othem Bygdegård 

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

7 juli – 20 juli 
Japansk keramik  av Nobue Ibaraki. 
Vagnslidret Skulpturfabriken Boge

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

11 juli
SGF juniorcup gruppkval, Slite Golfklubb

12 juli
Spelmanskväll i Barläst till riksspelman 
Svante Petterssons minne kl 19.00.  
Stipendieutdelning. Lärbro hembygdsfören-
ing

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

14 juli
Sockenmarknad vid Vike Minnesgård kl. 
10.00 - 15.00. Mellan Boge och Åminne.

15 juli 
”Haimkomstdag” vid museet Stran-
dridargården i Slite. Lotterier, kaffe, infor-
mation om  släktforskning etc. 

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

21 juli
Slåtter i Hammarsänget, Lärbro 

21 juli – 3 aug
Skulptur objekt, Ragna Berlin. Vagnslidret 
Skulpturfabriken Boge

22 juli 
Enholmens dag medtag kaffekorg från kl.12.  
Slite hamn. Båttur och visning av ön. Avgift  
Othem Boge Hembygdsförening

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

29 juli
Två generationer, Slite Golfklubb

3 aug
Slåtter i Laxare änge, Othem Boge Hem-
bygdsförening

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

14-17 aug
Swedish Golf Tour, Slite Golfklubb 

19 aug
Myresjöhus scramble, Slite Golfklubb

19-26  aug
Gotland Art Week

Maj - December

På Storgatan 95
Gänget på Storgatan 95 är pigga och alerta. Det sjuder av företagande

 och här följer en del av förklaringarna:

Tina's Klipp
- Fiskarna hemma i akvariet.  
 Jag har två akvarium, ett större än det 
andra. De fyller jag med ciklider från 
Tanganyikasjön, säger Tina. Den  största 
är på 30 cm och är regnbågsfärgad. 
 Att Tina uppskattar det vackra är 
förståligt eftersom hon är snabb och vass 
med saxen.

Lajma
Linnea Levin arbetar med webproduk-
tion, fotograferar och arbetar med att 
fram en serie av fotokonst-tavlor. Hon har 
många engagemang vilket gör att tiden 
inte räcker till för allt hon idag vill göra.
 

Lo Kihlberg 
har inom sin firma LOTASS service & 
produktion startat Ansiktszonterapi.  
 En välgörande, balanserande och 
avslappnande behandling som bland 
annat utgår från akupunkturpunkter, 
neurologiska och orientaliska zoner, och 
som utförs med  tryck och strykningar.  
En behandling är på 45-60 minuter. 

Slite Kök & Snickeri 
& Slite Redovisning
dvs Sebastian “Basti” och Carola är 
specialister inom olika områden men i 
samma kontor. Dock är Basti sällan  
på plats. 
 När han ska stressa ner startar han 
stora brödbaket i  deras gemensamma 
hem.  All annan mat lagar den f d kocken 
också. Det finns en förklaring till att han 
kan kök. 
 Carola hämtar krafterna i längs med 
havet i Åminne.  Hunden Bentley, en 
welsh springer spaniel, är en trogen 
följeslagare.  

Znappit
- När jag får fiska öring eller flundra, 
säger fotograf Jorma. 
 Vi  njuter av att bo mitt i Östersjön. 
Havet inspirerar oss till underbara  
inredningsbilder. Natur håller oss kreati-
va och nyfikna intygar paret Birgitta och 
Jorma Jämsen.  

Den lilla Contentbyrån
- Kaffe, snus och indiepop, säger Jenny 
Sköld. Nyinflyttad Slitebo som insta-
grammar dagligen om Slite på kontot slite 
idag.
 Den Lilla Contentbyrån flyttade in i 
januari. Sociala medier är en av Jennys 
kompetenser. Hon vet hur företag ska 
skriva, och göra, för att bli synliga och få 
respons på nätet.

deBoge Design
Inger Gahnström strålar när hon får 
prata om hur hon ser till att igelkottun-
garna överlever när de har förlorat sina 
föräldrar.
Den broderade Slitekepsen och -väskan 
tillverkar Inger bland mycket annat. 

Gårdhagen Film 
- Om Ingmar Bergman har gjort en film i 
smyg som kommer ut i höst säger Sebas-
tian så skulle jag bli piggare än någonsin. 
 Men Trollflöjten gör mig alltid glad.
Sebastian Gårdhagen filmar, animerar, 
fotograferar och  gör modeller. Många 
gotländska ungdomar har av Sebastian 
lärt sig att sminka skräckinjagande sår på 
kroppen.

HP Consulting
- Att få arbeta med Slite Utveckling och 
lösa problem, säger Jan Erik Pott. Sär-
skilt glad kommer jag att bli när Region 
Gotland lämnar klara besked om ett lång-
siktigt driftavtal för Cementa Arena Slite 
Idrottscenter.  Då kan vi fortsätta att ut-
veckla aktiviteter på isen.

ACP VA Markkonsult
Står för Ann-Charlotte Pettersson vatten, 
avlopp och mark. Det kan Lotta och na-
turen är också hennes kraftkälla.
- Mina hästar gör mig glad.
Lotta bor med sin familj på en gård i Lär-
bro med sex hästar.  I sommar är det mö-
jligt att du kan få rida på någon av hennes 
ponnys på Bungemuseet i Fårösund.

Grävsnabben 
Grävsnabben AB har idag 12 fast anställ-
da men sysselsätter cirka 20 underentre-
prenörer och  inhyrd personal dagligen. 
 
 - Vi har Ramavtal med bland annat Re-
gion Gotland, Fortifikationsverket, GEAB, 
Gotlandshem, säger Fredrik Blom. Idag 
omsätter vi 25 miljoner kronor. Vår  ambi-
tion är att ha trogna medarbetare och att 
de trivs hos oss. Målet är att ligga på mel-
lan 15-20 miljoner i omsättning årligen. 
Vi vill också vara företaget som väljer sina 
kunder och inte tvärt om. 

Norra Gotland 
Johan Israelsson
- Kaffe!, eller när kunden blir nöjd med 
min modell. Eller när alla andra går förbi 
vårt fönster på Arkitektriket och blir 
förtjusta över mitt husbygge i miniatyr. 
Gladast blir jag om ett år när vår lada i 
Hellvi är klar.
 Johan ritar stora villor som främst blir 
byggda i Mälardalen. Dessutom ritar han 
möbler och när han inte snickrar på sitt 
eget hus målar han stora tavlor.

Taxi Norr
Shuttle buss Gotland, Slite Expressen och 
nu rullar också  en vit limousin in framför 
Storgtan 95. VD Andreas Björksved Taxi 
Norr satsar.  

 - Shuttle buss Gotland mellan Visby och 
flygplatsen samt en gång per dag från Slite.

 - Vid midsommar rullar Slite Expressen 
igång. Slite Strandbys satsning  tillsam-
mans med Taxi Norr. Buss sju dagar i 
veckan, sju gånger per dag till priset av 77 
kronor till och med vecka 32.
- Chaufförerna är nästan viktigare än 
bilarna, säger Elin Björksved ekonom 
och delägaredriver. Vi vet när var och en 
blommar som bäst och då kör de bra. Vi 
uppskattar chaufförernas insats. Och vi 
behöver förmodligen fler snart. 

Lätta  luncher, Hemgjorda bakverk
Catering, smörgåstårtor

 Storgatan 73, 072 452 74 24

Välkommen till 
Seniorernas mötesplats!

Träning, kultur och social gemenskap
Apoteksgatan 3, Slite

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

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

Hotell & Vandrarhem

Restaurang, Bar & Musik

Kronbrunnsgatan 2  

0700-96 96 17

www.slitebadenswardshus.se



lshall & Idrottshall
Uppvärmd konstgräsplan

Stort utegym
Belyst löparspår

Åtta omklädningsrum

För frågor, bokning och information kontakta 
Fredrik Malmqvist fracka@sliteidrottscenter.se

www.sliteidrottscenter.se

Fest- och möteslokal, upp till 300 personer. 

Hyr vårt nya restaurangkök!

Slite Hamn 07.27 09.57 11.57 14.57 16.57 18.57 21.57

Slite Strand 07.29 09.59 11.59 14.59 16.59 18.59 21.59

Slite Strandby 07.30 10.00 12.00 15.00 17.00 19.00 22.00

Östercentrum 08.05 10.35 12.35 15.35 17.35 19.35 22.30

Hamnterminalen Visby 08.15 10.45 12.45 15.45 17.45 19.45 22.40

Inre hamnen 08.30 11.00 13.00 16.00 18.00 20.00 02.00

Hamnterminalen Visby 08.32 11.02 13.02 16.02 18.02 20.02 02.02

Östercentrum 08.40 11.10 13.10 16.10 18.10 20.10 02.10

Slite Strandby 09.15 11.45 13.45 16.45 18.45 20.45 02.40

Slite Strand 09.16 11.46 13.46 16.46 18.46 20.46 02.41

Slite Hamn 09.18 11.48 13.48 16.48 18.48 20.48 02.43Sl
ite
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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.

Sport, Hälsa och Aktiv fritid
Boka plats på www.slitemarknad.se

Gotlands roligaste och största marknad!

25-26 aug

NYA SOMMARBUSSEN :)

Föreningen för
alla åldrar

Gympa för barn & vuxna
Fotboll, Ishockey

Konståkning, Badminton

www.graip.se


