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SLITE
EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD

Välkommen att ta del av tidningen Slite med omnejd nr 10
Årets tema Nyinflyttad. Inflyttad tycker några att temat skulle ha varit.
Nyinflyttad kan vissa alltid känna sig på Gotland. Men även om man är uppvuxen
på ön, nyinflyttad, återvändare eller bara på kort besökär Gotland en ö full av
upplevelser. Sitt hem eller sitt företag kan göras om och bli nytt.
Flyttvågen till Gotland är stor. Husen och tomterna i Slite säljs snabbt.
Men vem kan bygga hyreshus? Slite behöver fler hyreslägenheter.
Även om 2020 och 2021 är år utan folkliga aktiviteter så händer det mycket i
bygden. Svårigheten med årets produktion av tidningen har naturligtvis varit
ovissheten om vilka evenemang som kommer att gå av stapeln, när startar
aktiviteter och annonsörer som osäkra på intäkter. Men Slite Utveckling och Slite
Intresseförening tycker det är viktigt att visa något av allt vi kan erbjuda besökare
och gotlänningar.

Välkommen till Slite !

Vi fråntar oss ansvaret för feltryck

Nyinflyttad

Den brandgula eftermiddagssolen ligger lågt
över Slite, strålarna hittar två tjejer i lite för
stora baddräkter som står skrattande högst
upp i hamnens hopptorn.
Den ena, hon med gluggen mellan framtänderna, Ingrid, kommer att
bli min mamma och den andra är hennes bästa vän Marianne. Dom tar
varandras händer och kastar sig rakt ut. Året är 1943 och världen står
i lågor i ett andra förödande världskrig, allt är i spillror och samtidigt
mer sammansvetsat än någonsin.
  Det kommer människor hit från andra länder i sökande efter skydd
och trygghet, somliga av dem stannar bara till på sin resa och fortsätter sedan över nya hav till avlägsna hamnar. Andra andas ut, slår sig
ned och blir en del av livet i ett litet industrisamhälle mitt i Östersjön.
Mina morföräldrar som kom från de stora skogarnas Västerbotten
hade nog egentligen inte tänkt stanna hela sina liv just här. Men tiden
som krävde att människor kom samman för att möta oro och svårigheter
gav dem ett sammanhang som de kom att värdesätta hela sina liv.
Det här med att flytta, att bryta upp och våga börja om på nytt för
att skapa en bättre tillvaro för sig själv och sina barn ligger djupt i
människans DNA. Hade vi inte haft den superkraften hade mänskligheten inte blivit långlivad.

sig ned på en ny plats i tillvaron. Glädjande nog har ganska många valt
Gotland som plats i denna svårnavigerade tid och om jag går till min
familjehistoria så finns goda chanser till livslång kärlek.

2019 inleddes en ny orostid som likt den på 40-talet har fått oss att
omvärdera vår situation, som tvingat oss att ompröva våra livsmönster
tillsammans med andra. Din trygghet har varit beroende av hur jag tar
mitt ansvar och tvärt om.

Ibland sluts cirklar på oväntade vis, under våren fick vi chansen att
flytta in och öppna butik i bottenplanet på Kajutan. Jag har varit i det
närmaste besatt av att andra ska satsa på verksamheter här i vårt hörn
av världen och glatt mig mycket åt alla som vågar. Och så plötsligt står
jag nu själv i hopptornet, tar din hand och hoppar.

Nya mönster har trätt fram och återigen väljer många att röra på sig,
att göra den där flytten som ger nya insikter och nya perspektiv. Somliga
gör en mental förflyttning andra väljer att bryta upp rent fysiskt och slå

Ett stort tack till alla som gjort det möjligt att
producera Slite tidningen nr 10

Kirsten Åkerman ordförande Slite utveckling AB

Slite intresseförening är en ideell förening
med c:a 300 enskilda medlemmar, 85 företag,
föreningar och andra organisationer.
Föreningen arbetar för att främja näringsliv,
service, turism, kultur och ungdomsverksamhet i socknarna Othem och Boge.
Medlemskap i Slite intresseförening privatpersoner 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.

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

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

Storgatan 95
Hemtjänst och
hushållsnära tjänster
med RUT-avdrag

Huset där hyresgästerna förändrar innehållet. Tack vare miljöanalysföretaget ReSource, med Alessandro Sarno och Gilles Kraft, är det
möjligt med ”selfie” på oss i grupp. Att samla alla vid rauken samtidigt
var omöjligt.
På bilden saknas 7 personer som idag är anställda på Island Shipping
Gotland, samt Gustav & Linnea och frisören Tina Malmberg. Men i
gräset står Birgitta och Jorma Jämsén, fotofirman Znappit, Gårdhagen
Film, Lo Kihlberg LOTASS service & produktion, Sebastian Ahnell
Slite Kök & snickeri, Carola Hallgren Slite Redovisning, ordförande i
Slite Intresseförening Johan Lundqvist, Jan-Erik Pott projektledare för
Hållbar Energi Cementa Arena m m samt Mait Juhlin, Slite Utveckling.
Dessutom nyinflyttade Åsa Vingesköld. Åsa ger Rosenterapi med
havsutsikt.
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Välkommen med din förfrågan! Anette Andersson, VD och ägare

0498-21 12 60 | info@primula.nu | www.primula.nu
3

SLITETIDNINGEN 2021

Låt mäklarna med
Sveriges mest nöjda
kunder hjälpa dig
med din bostadsaffär

David Ahlros
070-420 66 61

Niklas Harlevi
073-982 38 24

Therese Hedberg
070-744 27 65

Vi är Slite

Det är människorna som gör Slite! Vi har träffat några Slitebor som berättar om
sitt liv i samhället, och varför de hamnat just här. Häng med till Stina som tog
sitt pick och pack och flyttade från Malmö, Anna som återvände efter många år i
Stockholm och Said som hittat hem hos ”Morsan Susanne”.
Text och foto: Kerstin Klint

Göran Kristiansson
0498-23 33 50

Få ett kostnadsfritt Försprång®

Charlie Siltberg
070-420 66 69

Sara Wiberg
070-420 66 65

Tobias Wessman
076-711 42 35

Går du i säljtankar?
Vi är experter på den gotländska marknaden.
När du ska sälja din bostad är kunskapen om marknaden en viktig
framgångsfaktor. Vi har koll och är med dig hela vägen. Hos oss finns
även bank och försäkring under samma tak. Ett komplett paket för en
trygg och bekväm bostadsaffär.
Kanske är det just därför vi har Sveriges mest nöjda kunder för femte
året i rad enligt mätningar av Svenskt Kvalitetsindex.

lansfast.se

Visby | Hemse | 0498-23 33 50

Försprång® hjälper dig
att, tillsammans med
dina lokala mäklare,
förbereda allt som går
att förbereda.
Dokument och fotografering är redo till
när du vill sälja.

Lämnade Stockholm för Slite
Efter 14 år i Stockholm har Anna Nilsson återvänt till
Slite tillsammans med sin familj.

Niklas som är stockholmare hade inget emot att lämna huvudstaden
för ett lugnare liv på Annas barndomsö.
- Det är klart att det är en stor omställning, men vi har fått en
mycket lugnare och tryggare vardag här. Det jag kan sakna ibland är
väl närheten till större butiker.
Härifrån pendlar de till sina arbeten åt olika håll. Niklas till Privab i
Visby där han arbetar som lastbilschaufför, och Anna till lärarjobbet på
Fårösundsskolan.
- När vi letade efter hus på Gotland ville vi bo på ett ställe där det
fanns bra service. Här finns det apotek, tandläkare, skola, bibliotek,
systembolag, ja det mesta! Vi ska verkligen inte klaga, utan måste bli
bättre på att utnyttja de butiker som finns i stället, poängterar Anna.
Innan jag lämnar familjen på Mörtvätsvägen berättar Niklas en rolig
anekdot.
- När jag var tio år var jag på semester i Slite med min familj. Vi hyrde
i Hemvärnsgården, och då var det min blivande svärfar som lämnade
ut nyckeln till oss. Tänk om jag visste då att jag skulle återvända hit.

”Det här livet passar oss superbra”.
Den franska bulldogen Esther kikar nyfiket genom dörren när Niklas
Andersson öppnar för att släppa in mig i familjens hus på
Mörtvätsvägen. Robotdammsugaren gör helgjobbet på vardagsrumsgolvet och fyraårige Noel är upptagen med att köra ett leksakståg på
köksbordet. Storebrorsan Alfred, sex år, berättar blixtsnabbt vad han
tycker är bäst med Slite.
- Pippiparken! Det är en lekplats som ligger vid campingen. Jag har
döpt den själv eftersom jag tycker att husen har pippifärger.
Anna Nilsson är född och uppvuxen i Slite och har föräldrarna kvar i
samhället. Hon och hennes sambo Niklas Andersson hade länge pratat
om att flytta till Gotland, och plötsligt blev ett av husen på Mörtvätsvägen som i folkmun kallas för ”sockerlådor” till salu.
- Det här livet passar oss superbra. Vi hade pratat länge om att flytta
hit, och plötsligt hände det. I juni i fjol fick vi tillträde till huset.
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En passionerad
canastaspelare på
Stationsgatan

Pensionärsliv vid
Bogeviken

42-årige Fredrik Karlsson har bott i Slite i hela sitt
liv och trivs i den gedigna 1950-talslägenheten med
en balkong i söderläge. Någon kilometer härifrån, vid
Närs, växte han upp.

Gunbritt och Bosse Hallin åker gärna på utflykt i
Slites skärgård. För fyra år sedan köpte Gunbritt och
Bosse Hallin den framlidne Slitekonstnären Hans
Ekedahls före detta ateljé. Här har de inrett ett smakfullt hem med en vidunderlig utsikt över Bogeviken.

- Vi var många ungar på gatan och var ute och lekte mest hela
tiden. En gång byggde jag och granngrabben en minigolfbana i hans
trädgård, minns han med ett leende.
På somrarna kommer Fredriks ena bror Ralf hem från Blomstermåla
med sin familj och bor i Fredriks tvårummare på Stationsgatan.
- Då flyttar jag ut i vardagsrummet och sover på soffan, säger han
med ett skratt och pekar på den svarta skinnsoffan.
Mamma Monica Karlsson har han på närmare håll, tvärsöver gatan,
och Fredriks bror Örjan har byggt hus i Slite.
Trots att Fredrik är utbildad barnskötare har han arbetat som
stödassistent inom omsorgen de senaste 20 åren. Arbetsplatsen som
är ett LSS-boende för personer med funktionsvariation ligger några
hundra meter från Fredriks lägenhet.

De är kända ansikten i Slite, Bosse oc h Gunbritt. Gunbritt har
arbetat som damfrisörska med salong Hårslingan mitt i samhället.
När Bosse slutade på återvinningsstationen i Slite för 20 år sedan
startade han egen bilverkstad, AHT-service, som senare övergick till
Mekonomen. Deras respektive företag är nu sålda.
Allt är smakfullt och uttänkt in i minsta detalj i huset vid Bogeviken.
- Jag har alltid varit intresserad av färg och form och letar mycket
på auktioner och på nätet efter saker, berättar Gunbritt som även
målar i olja på sin fritid.
Efter att de nått pensionsåldern har de fått mera tid för sina
intressen. Så fort båten sätts i sjön och väder och vind tillåter åker de
gärna på utflykter till Slites skärgård.

- Jag tycker att det är ett kul och varierande jobb. Visst är det
utmanande och tufft ibland, men framförallt är det roligt att hjälpa
dem att lyckas i sin vardag. Det positiva överväger verkligen!
Kortspelet canasta är Fredriks stora passion, men i år har det inte
blivit mycket spelande på grund av corona. Han är ordförande i Slite
canastaklubb och hoppas att de snart kan vara igång igen med det
spännande kortspelet. Allt man behöver är tre kortlekar, några spelsugna vänner och ett gott humör.
- Det går nästan inte att sätta ord på varför jag tycker att canasta är
så kul. Jag började för drygt sju år sedan och blev fångad direkt. Man
behöver tänka till lite när man spelar, och så är det ju gemenskapen
såklart.

- Det bästa med Slite är närheten till allt och att det mesta finns
här. Dessutom är ju naturen så fantastiskt vacker.

Hos ”Morsan” har
Said hittat tryggheten
För drygt fyra år sedan kom 23-årige Said Nasir Sadat till Slite. Här har han hittat sin trygghet hemma
hos Susanne Thulin, som han kallar ”morsan” eller
”mamma Susanne”.
Tidigare bodde Said i Göteborg och Malmö, men är tacksam över sitt
nya liv i den ombonade sekelskiftesvillan på Gotland.
- Mamma Susanne har hjälpt mig så otroligt mycket. Hon har
lärt mig massor om den svenska kulturen och hur allt fungerar. Nu
försöker jag bli en bra förebild för andra.
Men Susanne Thulin menar att det är tvärtom och att det är hon som
får stor hjälp av Said:
- Han hjälper mig med huset och allt det praktiska, berättar hon
glatt innan hon försvinner iväg ut på promenad med hunden Trulle.
Said Nasir Sadat har nära till arbetet som mekaniker på Cementa
som ligger alldeles runt knuten.
- Förutom mitt arbete som mekaniker arbetar jag sedan några
månader tillbaka som deltidsbrandman.
Han berättar om sin allra första utryckning som resulterade i ett
riktigt skarpt läge. Han väcktes av att larmet gick mitt i natten, en
fullt utvecklad ladugårdsbrand.
- Det var en riktigt otäck situation. Det var bara att fokusera fullt
ut och hjälpa djuren.
När Said har tid över på helgerna rycker han även in på hemtjänsten
i Slite.
- Jag vill ha något att göra hela tiden. Det beror kanske på att jag
vill slippa tänka på allt jag sett och varit med om.
Trots att han arbetar mycket försöker han prioritera att ge sig ut i
naturen.
- Här är det så lugnt, till skillnad från mitt hemland Afghanistan.
Jag springer mycket och åker gärna till Smöjen som är så vackert.
Jag älskar att fiska, det skulle jag kunna göra dygnet runt. Men jag
gillar inte att äta fisk, säger han med ett stort skratt.

Kreativt par på
Närsvägen
Ann och Bengt Malmqvist har varit ett par i 60 år.
”Man ska aldrig somna som ovänner”.
Direkt när jag kliver in genom dörren till Ann och Bengt Malmqvists
hus på Närsvägen i Slite, förstår jag att det är ett kreativt par jag
hamnat hos. Alldeles till höger om hallen finns ett musik- och
målarrum, och ute i trädgården ett växthus och en snickarbod.
Ann Malmqvist målar i olja och akryl, sjunger och spelar egenkomponerad musik.
- Jag har nog sjungit i de flesta bygdegårdar på ön, berättar hon
glatt.
Att beskriva Ann och Bengt Malmqvist liv på några rader och göra
dem rättvisa för det ideella arbete de lagt ner på Slite samhälle, är
nära nog en omöjlighet.
- Bengt har lagt ner tusentals timmar med bland annat bygget av
isbanorna och Slite golfbana. Han är en sån som jobbat i det tysta
men som varit en verklig eldsjäl för samhället, berättar Ann och
tittar kärleksfullt på sin make.
Förutom arbetet på Handelsbanken har Ann varit motionsledare i
Slite under 25 år.
- Vi har jobbat ideellt och sett till att folk har mått bra helt enkelt!
Den gula tegelvillan som de två barnen Roger och Pia är uppvuxna
i, byggde paret i mitten av 1960-talet när tomtpriset var 1.50 kronor
kvadratmetern. Nästa år firar de 60-årig bröllopsdag, och knepet för
att hålla ihop sedan tonårstiden är framförallt ömsesidig respekt.
- Man ska se till att överraska och göra det fint för varandra, och
aldrig somna som ovänner.

En grön soffa på
Storgatan
Frilansfotografen Stina Nanneson tröttnade på
storstadslivet i Malmö och flyttade till Gotland med
dottern Melinda för sex år sedan.
- För tre år sedan flyttade jag till Slite. Bara under de år jag har
bott här har samhället förändrats. Det händer massor av aktiviteter
och fler turister hittar hit.
- Dessutom är det så lyxigt att kunna cykla ner till stranden på
nolltid eller grilla vid Lillugnsrev, berättar hon entusiastiskt.
Stina tar emot i den rymliga affärslokalen på Storgatan 55 där hon
startat konstgalleriet ”Gröna soffan”, som är en blandning av en fotostudio, försäljning av gamla möbler, gotlandsprodukter, fotokonst,
kläder och glass för den som är sugen.
- Jag älskar verkligen den här lokalen. Namnet kom jag på när jag
fick en grön soffa på en annons, berättar hon och pekar på en sammetsgrön 1950-talssoffa.
Trots pandemiåret 2020 vågade Stina satsa, och hon är nöjd över
Slitebornas stöd.
- Jag tänkte: ”Äh, det är väl bara att prova”. Det droppar in folk
varje dag, de månar verkligen om att handla lokalt. En del vill bara
prata lite och det är minst lika mysigt.

Lokala leveranser

Hela vägen hem

Svensk Hemleverans är det lokala alternativet för dig att nå
ut med dina leveranser av tidningar, post, paket och reklam
till mottagaren.
Vi erbjuder morgonpigga leveranser, måndag till lördag, nära våra kunder
och miljömässigt hållbart.
Vi är noggranna och effektiva, det har över hundra år av nyhetsleveranser lärt oss.
Du väljer Svensk Hemleverans när du vill ha en trygg och pålitlig leverantör.

Svensk Hemleverans Gotland
Ken Rohnström, Regionchef | ken.rohnstrom@svhl.se | 0708-57 19 62
Besöksadress: Norra Hansegatan 18 B, 621 41 Visby

Hon väljer Slite framför
storstan
För två år sedan flyttade tandläkare Agnes Hansson till
Slite tillsammans med sin man Fredrik: ”Det är nästan
som att bo på en semesterort”, berättar hon nöjt.
Under hela barndomen tillbringade Agnes Hansson som är uppvuxen
i Strängnäs, sina somrar på Barläst där hennes familj har ett sommarhus.
- Jag har varit här alla somrar sedan jag föddes, så jag känner ju till
trakterna kring Slite.
Den tjänst som fick Agnes att söka sig till Gotland innebar tjänstgöring
både i Slite och i Visby. Tre dagar i veckan arbetar hon i Slite, och de
resterande två dagarna tar hon bussen till Visby för att arbeta med
barntandvård på mun- och käkcentrum på Visby lasarett.
- Den här tjänsten passade mig eftersom jag ville fördjupa mina
kunskaper inom barntandvård. Dessutom tar jag ju med mig den kompetensen till Slite.
Många tandläkare prioriterar ofta att tjänstgöra i en större stad, men
Agnes Hansson tänker tvärtom och föredrar att arbeta på en mindre
klinik. Efter att ha arbetat som ensam tandläkare i nästan två år i Slite,
har hon dessutom sedan i vintras fått en kollega som flyttat hit från
fastlandet.
Vad skulle du vilja säga till de tandläkare som tvekar att söka en tjänst
på landsbygden?
- Man kanske tror att man får göra mer när man arbetar i en storstad
fastän det egentligen är tvärtom. Här får jag arbeta mer brett som
allmäntandläkare.
Att aktivera sig på fritiden på norra Gotland är inga som helst problem
tycker Agnes. Innan corona satte stopp var hon med i motionsgympa, gick på föreläsningar och bio, löste melodikrysset på lördagar i
Betelkyrkans lokaler och sjöng i ortens kör.

En hållbar Östersjö i fokus
På den smala landremsan mellan Östersjön och Bästeträsk på norra Gotland ligger
Forskningsstationen Ar. Här pågår flera spännande projekt inom hållbar
utveckling. Bland annat ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön och
Blå mat - Centrum för framtidens sjömat.
Vill du veta mer eller besöka stationen? Se vår hemsida för
aktuell information och öppettider www.cg.uu.se/ar
Blått Centrum Gotland är en samverkan mellan Uppsala universitet,
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

svenskhemleverans.se
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Spriten flödar i Boge
Sprit lockar och skapar rubriker, men konsten är
att bibehålla förståndet i huvudet. Gänget som
bygger upp östra Gotlands nya besöksmål ser till
att vara skarpa från topp till tå. Efter ett år med
jäsning och bränning stod flaskan Britta på Systembolaget.

Cementindustri med
fokus på hållbarhet
Betong är ett av våra allra viktigaste byggmaterial som
möjliggör byggandet av Sveriges bostäder och infrastruktur.
Det är också basen i en säker vattenhantering och elförsörjning. Med sin sammanbindande funktion är cement nyckelingrediensen i betong. Cementa är Sveriges enda cementtillverkare, fabriken i Slite är en av de största och modernaste
i Europa. Cement tillverkas av kalksten som finns på några
platser i landet, bland annat på Gotland.
Slitefabriken fyllde 100 år i april 2019 och har under alla år
skapat arbete och engagemang på norra Gotland. På fabriken
arbetar idag cirka 230 personer, och sysselsätter även ett stort
antal underentreprenörer och transportörer, totalt runt 430
personer.
VATTEN – EN VIKTIG FRÅGA
Dricksvattenbrist har senaste åren varit en viktig fråga på
Gotland. Tack vare gamla kalkstenstäkter där man tidigare
utvunnit råvaran, finns områden som kan fungera som vattenreservoarer. Cementa planerar nu för att etablera ett vattenverk och vattenledningssystem och lagerhålla vatten från den
nederbördsrika vinterperioden för att förbättra situationen
under sommarmånaderna. Det blir en förstärkning av dricksvattentillgången på omkring tio procent av öns förbrukning.
HUR MINSKAR MAN KOLDIOXIDUTSLÄPPEN?
Cementindustrins stora utmaning är den koldioxid som släpps
ut vid tillverkningen av cement. Kalksten som brutits i täkter
nära Slitefabriken mals och upphettas till cirka 1 450 grader i
långa roterande cementugnar. Vid den kemiska reaktion som
sker då materialet får sina sammanbindande egenskaper,

uppstår den största delen av koldioxidutsläppen. Resterande
del kommer från de bränslen som används för uppvärmningen.

På gården Hägvide, några 100 m väster om
Boge Bygdegård, bor Truls Nanneson med
Sopheia Wolmhed. När Truls hade sålt sin
båt som stod i uthuset kunde han tillsammans med sommelier Hanna Tunberg,
dryckes- och historieberättaren Erik
Broström samt företagskonsulten Hannu
Engelman starta Boge Bryggeri.
Idag är det inte så invecklat att bränna
sprit. Att bränna har kanske aldrig varit
invecklat men att ta sig igenom den
byråkratiska processen kräver
tålamod.
- Mest tid och byråkrati tog det att
omvandla fastigheten från rotfruktsodling till industri, säger Truls.
Skatteverket gav däremot klartecken på tre dagar.
Fruktsprit är deras passion.
Hanna är arkeolog och provar bland
historiska recept. Odling av anis
och fänkål kommer det att bli. Även
några krokus. Saffran köper de idag
från Iran.

För övrigt är frukten lokal. Grannarna kommer med äpplen, päron och
plommon. Om frukten är lite rutten gör inget. Den kan vara svart, men
inte möglig. Sorterna spelar heller ingen roll. Det är aromen som de är
skickliga med att få ur frukten. Ungefär ett år tar det att få fram äppelspriten.
Pannan från Portugal är central i bränneriet. Det är en kopparkittel
som är gjord för fruktsprit. Med deg gjord på Aner kvarns råg håller
den tätt.
Det är skillnad på sprit och sprit. Bränneriet bjuder in till visningar med provsmakning på åtta centiliter per person. I år blir det små
grupper för fyra gånger fyra personer. Gården och dryckerna är under
utveckling.

- Vi åkte taxi i Göteborg i fjol,
säger Hanna. Chauffören frågade
vad vi arbetade med. ”Men då
behöver ni saffran. Min bror odlar i
Iran” sa han spontant. På den vägen
köper vi nu saffran.

Foto: Stina Nanneson
Text: Mait Juhlin

Att minska klimatpåverkan från cementtillverkning engagerar
hela den globala cementindustrin. Cementa arbetar aktivt för
att minska koldioxidutsläppen och har en nollvision till år 2030.
Koldioxidutsläppen minskas delvis genom att använda allt
mer alternativa bränslen. Idag har vi fasat ut majoriteten av
det kolbaserade bränslet i Slite.
Man kan också fånga in koldioxiden och lagra den under
havsbotten. Det kallas Carbon Capture and Storage, CCS.
Den här metoden – som är nödvändig för att få ner koldioxidutsläppen från cementtillverkning – har med stor framgång
utvecklats och testats hos Cementas systerfabrik Norcem i
Brevik, Norge. Om förutsättningarna faller på plats kommer
Norcem att bygga världens första fullskaliga CCS-anläggning inom cementindustrin år 2024. Ett viktigt steg för att
minska klimatpåverkan från vårt mest använda byggmaterial,
samtidigt som vårt samhälle ska kunna fortsätta byggas och
vidareutvecklas.
Följ vårt utvecklings- och klimatarbete på cementa.se
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PÅ GÅNG I NORR

Padel och mer tennis!
Visby Tennisklubb satsar på Slite året runt. I sommar ska minst en padelbana stå
klar, om allt går enligt plan. Tenniskurser för barn och ungdomar samt Rositas Cup
och Cementa Open.
- De är de vackraste belägna banorna i hela Sverige, säger klubb- och sportchef
Björn Carlnäs. I fjol tog Visby TK över driften av tennisbanorna. Nu fortsätter de att
utveckla. Padel har ju blivit oerhört populärt. På Gotland är ett stort antal banor
under planering. Två banor har klubben sökt bygglov för på nuvarande asfaltsbanan.
Padel har inneburit att intresset för tennisen generellt har ökat. Klubben arbetar med
att öka intresset för alla racketsporter.
- När pandemin har lugnat ner sig planerar vi tennis och andra racketsporter för
eleverna på Solklintsskolan i Slite, berättar Björn. Vi ser också fram emot att
företagen i trakten kontaktar oss. Tennis har ju alltid varit en självklar sport i Slite. Vi
kan friskvård generellt.
Idag är fem personer anställda inom Visby TK och i samband med tennisskolor och
tävlingar ytterligare cirka 15 ungdomar.
Det finns kurser för främst barn och ungdomar samt tävlingar för alla,
se aktivitetslistan. Men det går också att boka privatlektioner av klubben.

Foto: Sture Gardell

Nyinflyttad
Vackra tranor,ståtliga vitkindade gäss och gracila sångsvanar är en
plåga för många jordbrukare. Viss ekonomisk ersättning får de. Men
arbetet med åkrarna är inte avsett för dessa djur. Dessutom så finns
det alltid en risk för smitta från vilda djur till tama.
- Det kan vara 1000 vitkindade gäss som landar på en åker för att
äta och därmed gör en stor ekonomisk skada för bonden, säger
besiktningsman Sture Gardell. Räkna med att det nu i vår passerar
200 000 gäss över Gotland. Grågåsen är i minoritet och häckar på ön
- Den 20 maj lär himlen vara mörk över Fårö, säger Sture. Då drar
gässen norrut för att häcka.

Hittills har jordbrukarna på Gotland klarat sig utan att få in någon
smitta. Björn Dahlström berättar att han plockar fjädrar från foderborden och är uppmärksam på vad de lämnar efter sig.
Besöksmål
- Vi har två bondestugor som vi hyr ut och jag funderar på att marknadsföra dem med ”tranor på tomten” säger Björn Dahlström. Men alla
uppskattar inte att bli väckta klockan fyra på morgonen av tranornas
sång. De kommer på morgonen för att äta. På dagarna står de vid
stranden i Vägumeviken och så kommer de tillbaka på kvällen igen. I
augusti kan jag garantera en åker full av tranor.
I mitten av juli kommer tonårstranorna, de som inte har häckat ännu.

Tranor flyttar in
I mitten av juli flyttar minst 500 tranor in till gården Norrbys i
Lärbro. Ägaren Björn Dahlström ordnar såväl festmåltid som lokal till
dem, genom att ställa i ordning en kornåker.
- Genom att tranorna får en egen åker hoppas jag att de inte äter
upp mina andra grödor, säger Björn. Men när jag tröskar kommer
de för att plocka spillet. De hoppar runt till skillnad mot gässen som
systematiskt äter allt. Under fem till sex år har vi tillsammans med
Länsstyrelsen testat att odla korn på en åker. Åkern är inte densamma varje år.

Fram till september kommer allt fler.
Under de senaste åren har antalet tranor ökat markant. Tillsammans
med de vitkindade gässen och sångsvanen förstör de stora mängder av
jordbrukarnas odlingar. Enligt lag får du inte på egen hand skjuta bort
dem, utan endast försöka skrämma på olika sätt. År 2019 fick Gotland
nästan lika stor ersättning i kronor räknat som de skånska markägarna.
Text: Mait Juhlin

Skyddar egendom vid konflikt
Tjelvars grav, Othem kyrka och ön Enholmen kommer inte fienden att skada vid
krig. Länsstyrelsen på Gotland är först i landet med att märka ut och därmed
skydda kulturegendomar i händelse av väpnad konflikt.
- I och med totalförsvarets nedrustning de senast åren har inte tidigare någon
utmärkning blivit genomförd. Men i och med den utvecklingssatsning för
totalförsvaret som Länsstyrelsen Gotland arbetar med har vi, som första länet i
landet, haft möjlighet att arbeta med frågan och kunnat genomföra utmärkningen,
säger Kristin Löfstrand kulturmiljöhandläggare.
- Tanken och idén kommer från den internationella konventionen, som Sverige
antog under 80-talet. Det är en omfattande konvention som hanterar många olika
typer av kulturegendom och olika sätt att skydda den.
Samtliga 50 som är skyddade finner du på Länsstyrelsen hemsida.
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Slite som hemmahamn
Cementbåten lämnar djupt lastad sin hemmahamn och styr ut mellan
de skyddande öarna. När jag betraktat scenen från Lotsbacken har det
hänt att jag funderat på hur det skulle sett ut om cementbåten därute
kunde möta den handelsman som för tusen år sedan kom hemseglande
efter en lyckad handelsfärd till andra sidan Östersjön.

gen av kvinnor. Men detta har tidigare historieskrivare inte velat se utan
att förminska eller förlöjliga kvinnornas betydelse. Varför?
1800-talets frihandelstänkande gjorde nya verksamheter möjliga i
Slite. Varvsverksamheten, som var nödvändig för att hålla kalklastade
skutor brandsäkert vattentäta, kunde utvecklas till något som engelska
försäkringsbolag kallade ”modernt sjöröveri.

Bor man på en ö är seglingskonst livsavgörande. Och hamnen blir den
speciella plats som förenar hemhörighet på land med hemhörighet på
havet. Perspektivet att det som händer på andra sidan horisonten är
viktigare än det som händer på andra sidan ön har gett nya insikter i
Slites redan ganska väl dokumenterade historia.
Maktspelet mellan vapenbärare, jordbrukare och handelsmän skapade konflikter som ännu kan anas mellan stat, landsbygd och stad.
Staten (först Danmark, sedan Sverige) ville ha kontroll över hamnen av
militära skäl. Staden (Visby) ville ha kontroll över hamnen av ekonomiska skäl. Allmogen blev brickor i spelet.

Slite blev en viktig sjöfartsort med flera redare, kustbevakning och
mycket annat. Den växande hamnen blev så viktig att renoveringen av
en kaj för några år sedan väckte gammal rysskräck till liv på fastlandet.
Som om rikets säkerhet skulle stå och falla med Slite hamn.
Boken ”Slite som hemmahamn” är efter ett par års hårt arbete äntligen
på väg mot tryckning. Den väntas komma ut i början av sommaren. Roligt är att Charlotte Lautman ungefär samtidigt kommer ut med en bok
om sin myrstenska familjs rederiverksamhet. De båda böckerna konkurrerar inte med varandra utan ger möjligheten att se utvecklingen belyst
från två olika håll. Låt oss hoppas att pandemiläget förbättras snart och
att Sjöfartsmuseet framåt hösten med de båda böckerna som bakgrund
kan ordna ett offentligt möte kring Slites sjöfartshistoria. Gärna i Sliteteatern.

När staten under 1600-talet tillät handel och skeppsbyggeri i Slite kan
det på goda grunder anses ha varit ett ingrepp i staden Visbys rätt.
Staten lyckade dock aldrig få till stånd den stad som skulle kunnat hålla
en fästning eller ett skeppsbyggeri i Slite vid liv.
Slite utvecklades i stället till något som mest liknar ett brukssamhälle
med brukspatron och underlydande. Påfallande ofta styrdes utvecklin-

Gunnar Sillén
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24,10
Slite nådde rekordtemperaturen 2020.
Även 2021?

Kallt, friskt
eller lagom?
Följ Gotlands badtemperaturer på geabkollen.se

”Slite ligger oss varmt om hjärtat”
Kvarteret kring Torget i Slite ska rustas upp. En av
satsningarna är en mindre restaurang och ett café i
det lilla huset mittemot Ica.

familj. När han sätter menyn kommer han att hämta inspiration från
både mammas och pappas långkok och mustiga grytor.
- Pappa arbetade bland annat som sjömanskock på Cementabåtarna,
och hans goda fisksoppa blev riktigt omtalad. Den ska lagas med ett
gott vitt vin, färsk lax och torsk, skaldjur och hemgjord aioli.
Råvaror och kött kommer så långt som möjligt att inhandlas lokalt.
- Vi har ju Röcklinger handelsträdgård i närheten, Tollbys potatis är
toppen och Botvalde gård har prima kött. Allt bröd bakas i Bosarve
bageri i När. Varför ska man baka själv när de gör det så bra, säger
Magnus Grund och fortsätter:
- Vår signaturrätt kommer att vara våra fantastiska räksmörgåsar på
levainbröd.
På frågan om konkurrensen kan bli för stor med flera restauranger på
en relativt liten yta, svarar de entusiastiskt:
- Tvärtom. Slite blir mer attraktivt när flera vågar satsa. Ett större utbud drar mer folk, så är det helt klart. Slite ligger oss varmt om hjärtat
och är ett samhälle som vi vill vara med och utveckla.

Bakom köpet av Torget 1 står Rikard Holmebrant och Anna-Greta
Grund. Med sig på tåget har de Magnus Grund.
När tidningen Slite gör intervjun i slutet av mars råder det full aktivitet
bakom byggpappren i fönstren som vetter ut mot Storgatan. Lokalen
har tidigare fungerat som ett renodlat café, men Magnus och Rikard
vill gå ett steg längre och dessutom erbjuda mat.
- Vi vill att det ska vara lite som en kvarterskrog med både mat och
kaffebröd. Samtidigt vill vi inte springa för fort utan sätta vår egen prägel på verksamheten. Höjdpunkten kommer att vara trädgården, här är
det sol från tidig morgon till sen kväll på sommaren, berättar Magnus
Grund om matstället som kommer att heta ” Lilla huset café & bar".

“- Vår signaturrätt kommer att vara våra
fantastiska räksmörgåsar på levainbröd”

Geabkollen i samarbete med Eniki
och Svenska Livräddningssällskapet Gotland

Och där var det tänkt att jag skulle sätta punkt för intervjun, men
några dagar senare ringer Rikard Holmebrant upp mig och avslöjar
ännu nyhet för Slite som han kommer att göra tillsammans med
Magnus och Anna-Greta Grund.

Tanken är att de ska öppna någon gång runt midsommar, men de är
samtidigt noga med att påpeka att de skyndar långsamt, mycket på
grund av de omständigheter som pandemin har skapat.
Fastigheten Torget 1 löper längs med torgets ena sida och innehåller
flera året-runt-öppna verksamheter, som en frisör- och nagelsalong, en
pizzeria och en veterinärklinik tillsammans med flera lägenheter som
ska få en standardhöjning.
- Alla de här delarna gör att huset blir mer levande. Slite ligger ju i
framkant och vad kan vara mer attraktivt än att bo på torget, frågar sig
Rikard Holmebrant.

Klints krog
- Vi var lite hemlighetsfulla mot dig sist vi träffades när vi antydde att
vi hade ytterligare ett projekt på gång, och nu är det klart. Vi kommer
att ta över Klints krog vid Slite Golfklubb.
Satsningen passar bra, eftersom lunchrestaurangen i Cementa arena
brukar vara lugnare sommartid, förklarar Magnus Grund.
- Tack vare att vi har ett stort nätverk och bra personal så kommer det
här att gå. Vi kan dessutom flytta vår personal där de behövs mest, och
kommer till och med att kunna erbjuda heltidsarbete till vissa.
Rikard berättar att han mer än gärna svingar en golfklubba ibland, och
Anna-Greta funderar på att börja så smått.
- Men jag håller mig till dart, säger Magnus med ett stort skratt.

Det är inte så att de är sysslolösa, Magnus och Rikard. Båda driver
sedan tidigare flera företag: Rikard i plåtslageribranschen och sedan
ett år tillbaka restaurang Fransan i När. Magnus hittar man i köket på
Solklintens mat och catering i Cementa arena tillsammans med mamma Anna-Greta Grund, vars recept han hyllar. Magnus Grund har 30
års erfarenhet från restaurangbranschen och är uppvuxen i en krögar-

Text och foto: Kerstin Klint
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TENNIS
I
SLITE
ÖD UNGDOMSOTTEN i Slite!

Spela tennis på några av Sveriges vackrast
belägna grusbanor i sommar! Packa ner badkläderna i
tennisbagen och kombinera tennis med en dag på stranden,
perfekt för familjen och dig som vill ha en aktiv dag.
Bokning via bokningssystemet
MyCourt: http://www.visbytk.com/boka-bana/
Pris: 140:-/h för medlem / 180:-/h icke medlem.

ker att idrott
relse är viktigt!

Visby Tennisklubb arrangerar aktiviteter för
barn och ungdomar under sommaren:
v.26 Halvdagsläger Slite
v.27 Heldagsläger Visby
V.28 Padelskola Visby / Tennisskola Östergarn
v.29 Tävlingar Visby + Slite
V.30 Tennisskola Slite + Hide
V.31 Heldagsläger Visby

Premiär för öl
bryggt i Slite!

STviÖIKDGraip
UNGDOMSsponsrar

ss på
ook &
gram:
Livs

IDROTTEN i Slite!
Anmälan till sommarens aktiviteter görs här:
www.visbytk.com/sommar-2021/

Asunden och Enholmen är numera också
två ölsorter. I sommar blir det möjligt att
sitta vid Slitebaden och läppja på öl från
huset.
Bryggarimästarna Marie Ström och Johan Lundquist har under ett par år experimenterat för att få fram de mest utsökta
smakerna. Nu lanserar de två ö-special;
Enholmens Lager. En frisk fräsch sommaröl, försvinnande god, citra som smakhumle. Asunden pale ale. En välhumlad pale ale som
passar utmärkt till en god middag.

Vi tycker att idrott
Nuvik
finns
och rörelse är
tigt!det
och
frågor
på
ett
enkelt
sätt
Dä
rför Bokningar
sponsrar
vi
IK besvaras
Graip
www.visbytk.com / kansli@visbytk.com
eller 0768816670
för även dig att
bidra, skänk din
Nu finn
s det
pant direkt
till
ett enkelt sätt
IK Graipförnär
du
även
dig att
bidr
a,
skänk din
pantar hos oss.

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

Bryggeri AB Slite är ett nybildat microbryggeri som
har som mål att skapa ett bra hantverksöl med vikt på
kvalitet inte kvantitet. Premiär i sommar för allmänheten att smaka ännu en variant på bra öl. De två
sorterna kommer bara att finnas på tapp på Slite
Bar & Bistro. Förhoppningsvis kommer de
på flaska 2022.

pant direkt till
IK Graip när du
pantar hos oss.

Din Lokala Matbutik

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

Hjärtligt välkomna!

Lager öl
Lager är den vanligaste typen av öl. Ordet
kommer från tyskans ord för att lagra och
heter så just för att den tålde lagring bättre än det tidigare överjästa
ölet. Jäsningen av lager sker vid förhållandevis låg temperatur och har
därför ett långsamt förlopp.

Hjärtligt välkomna

Följ oss på
facebook &
instagram:
Slite Livs

Slite
Slite

!

STÖD UNGDOMSIDROTTEN
i Slite!
Mån-Fre 07-20 • Lör-Sön 08-20

APA öl
Amerikansk pale ale (förkortat APA) är ett överjäst öl som är mer
aromatiskt och mjukare än de i den engelska pale ale-stilen. Främst
beroende på att den amerikanska humlen som används är mer aromatisk och blommigare än engelsk. Amerikansk pale ale har ofta tydliga
aromer av tropisk frukt, citrus och barrträd.

Vi tycker
att idrott 08-20
Mån-FreStolt
07-20
• Lör-Sön
sponsor av barnoch rörelse är viktigt!

och ungdomsidrotten i Slite.

Därför sponsrar vi IK Graip

Nu finns det
ett enkelt sätt
för även dig att
bidra, skänk din
pant direkt till
IK Graip när du
pantar hos oss.

Låna ut till företag i framkant – bra ränta!
Just nu söker följande företag kapital för att växa ytterligare:
Iceblizz – vegansk glass baserad på morot, grönsaker, bär och frukt
Gotlands Trampolinpark – rörelseglädjen i fokus, Fårösund
Hemse Biltvätt – med målet att starta södra Gotland första biltvätt
Plantea – vegokök som växer och söker franchisetagare.
Wavy – enkelt bokningssystem för frisörer och deras kunder.

Hjärtligt välkomna!

Slite
Stranges Begravningsbyrå AB
Följ oss på
facebook &
instagram:
Slite Livs

Mån-Fre 07-20 • Lör-Sön 08-20

Follingboväg 8
621 43 Visby

www.stranges.se
0498-21 09 27

Ditt privata
alternativ på
Norra Gotland.

Vi gör gärna
hembesök.
info@stranges.se

Låna ut 5’, 10’ , 100.000 eller mer.
Företagare som behöver kapital är välkomna att kontakta
https://gotland.lokalfinansiering.se

De storsatsar på Slitebaden
Ett entusiastiskt gäng från Slite har tagit över driften av Hotell Slitebaden. ”Hotellet har verkligen en stor plats i Slitebornas hjärta”.

Den imponerande fossilväggen i trapphuset upp till hotellets
övervåning från 1950-talet finns kvar, och för några år sedan renoverades samtliga rum av Peter Patomella för att uppnå en bättre
hotellstandard.

Signe Bleckhorns och Annica och Thomas Österberg. Där har ni trion
som satsar stort på Hotell Slitebaden. Den första februari tog de över
driften av hotellet, restaurangen och vandrarhemmet vid Cementa arena, som de hyr av Peter Patomella som kvarstår som fastighetsägare.
Dagens sista strålar av vårsol lyser in genom de höga hotellfönstren på
de nyinköpta mörkblå sofforna i hotellets loungedel. Trots att hotellet
är fullbokat råder det ett lugn innan kvällsmaten ska serveras.
Annica Österberg samtalar i telefon i receptionen med en kommande
hotellgäst och Signe Bleckhorns förbereder kvällens middag i det rymliga restaurangköket. Thomas Österberg kommer inspringande från
sitt andra jobb på Cementa för att hjälpa till. De är samspelta, och den
goda stämningen hoppas de kunna överföra till hotellets gäster. Under
våren har de dessutom förmånen att ha Ella Engström från hotell-och
turismprogrammet på plats.
- Det märks direkt när atmosfären är bra bland personalen, säger
Signe Bleckhorns och får medhåll av sina kollegor.
Förra året drev trion Bläse bistro vid Bläse kalkbruk. När de fick frågan
från fastighetsägare Peter Patomella om de ville arrendera det anrika
hotellet från 1873 tvekade de inte. Därmed föddes idén till Slitebadens
bar & bistro.
- Vi kände att allt stämde med Peter och att vi hade samma tankar
om stället. Han är en bra utbildare och lär oss alltifrån bokföring och
städning till hur bokningssystemet fungerar. Dessutom jobbade vi tre
så bra ihop på Bläse, det var därför vi vågade ta steget, berättar Annica
Österberg.

Den lokala satsningen genomsyrar hela projektet med gotländsk glass,
öl, kaffe och lammfärsburgare. Härligt gula saffranspannkakor lockar i kakdisken och glashyllan i baren är tillverkad av lödda kopparrör
designad av det lokalt förankrade företaget Jerkebys VVS.
När corona-restriktionerna lättar kommer de dessutom att erbjuda
trubadurkvällar, musikquiz, allsång och andra evenemang.

Samtliga bor i Slite och livet blir nu lite lättare för de fem barnen som
kan komma till föräldrarnas arbetsplats på närmare håll. En annan
fördel är att de nu har sysselsättning året runt. För så är tanken.
Premiärhelgen i mitten av februari fullbokades snabbt av gästers glada
hejarop och så har det fortsatt under våren, med både frukostar och
kvällsmat.

- I sommar kommer vi att ha öppet varje dag. Vi vågar satsa trots
corona eftersom det gick jättebra i Bläse förra året. Här är det dessutom
så stort och lätt att hålla avstånd. Vi har redan mycket bokat inför sommaren och det känns ju positivt, det är till och med några bussresor
som hört av sig, berättar Annica Österberg.

Touchen av Slite är tydlig när pizzorna fått namn som ”Majgu”,
”Lotsbacken”, ”Länna” och ”Gyle”.
- Det är många som kommer in hit och pratar minnen. Det har ju varit
en hel del hålligång här tidigare. Hotellet har verkligen en stor plats i
Slitebornas hjärta, konstaterar entreprenörerna.
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Text och foto: Kerstin Klint
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Solklintsskolan med många mål...
Klassen fick börja med att ”ta avstamp” i en socken här på Gotland
som i mångt och mycket byggdes upp och expanderade runt
järnvägens ”framryckning” under sena 1800talet. Socknen var
Hemse. Vi började genom att resonera runt hur, som i det här fallet en
teknisk uppfinning som ångkraften kan förändra hela samhällsstrukturen och människans möjligheter.

Vägnätet förseddes med trafikmärken efter att alla sett och resonerat
kring några exempel på olika märken som finns. Det samtalades under
detta arbete om vad man behöver skylta upp till och vad människor
skall ”förstå ändå” och vilken hastighet som är lämpligt att man kan
köra i, mitt inne i ett samhälle. . . MÅNGA bra diskussioner hördes
över byggena.

Sedan övergick vi till att fundera över hur vi skulle göra för att konstruera ett samhälle. Vad behöver man egentligen, vad är viktigt och
vilka olika yrkeskategorier behöver bo i samhället och behöver de
parkeringsplatser nära sina hus eller kan de gå över vägen hem till sig
och i så fall kanske man behöver ett övergångsställe?

Lekplatser och utegym tog form och vindkraftverk och solenergipaneler kom upp på taken. Träd och buskar formades och placerades ut i
parker och mellan husen.
Under hela projektet samarbetades det på hög nivå. Eleverna löste
konflikter genom att ta strid för sina idéer och ibland vika undan och
inte genomdriva sin egen åsikt. Under stundom gick de runt och inspirerades av varandra och ibland gick de runt, såg och förkastade andras
förslag på vad som är viktigt att ha med.
MÅNGA bra resonemang och MÅNGA olika funderingar över vad
som egentligen behövs hördes; ”Det ser trevligt ut om man har olika
slags hus”; ”Har man ute gym där folk kan träna kanske man inte behöver ett sjukhus?”; En badstrand blir folk glad av..; … ..
Arbetet med att framställa ett samhälle i miniatyr har hela tiden varvats med teoretiska lektioner.

Klassen delades in i fyra grupper som fick börja med att skissa upp ett
fiktivt samhälle med vägar, hus, grönytor och aktivitetsytor.
Sedan gick vi igenom geometri på matematiken. Vilka ytor behövs
för att kunna konstruera ett hus? Eleverna fick lära känna kvadrater,
rektanglar, trianglar, kuber och bl.a. rätblock. Sedan var det dags att
fundera hur man skapar tredimensionella former av ytor. Hur många
rektanglar behövs för ett hus?
Efter det fick varje grupp en stor yta i form av två A3 ark. Till detta
överfördes skissen av hela samhället och sedan var det dags att göra
sina tredimensionella objekt. Husen skapades först som mallar i tunt
papper sedan i kartong som limmades ihop och målades. Det talades
mycket om olika taklutningar, höjder på hus och proportioner på allt i
förhållande till allt.

Lotte Nygren
Lärare årskurs 3, Solklintsskolan Slite
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För hela livet
I en annorlunda tid kan man vilja upptäcka
det som finns nära en själv - bildligen och bokstavligen.
Nästan alla kyrkor på norra Gotland står öppna dagtid.
I Boge kyrka hittar du Körkmackarna, som med korta
texter guidar dig på ett äventyr för alla åldrar.

Personlig begravning
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett
personligt avsked och ett fint minne.

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

Med lång erfarenhet inom branschen och stor
kännedom om området, hjälper vi dig med
alla frågor inom begravning.

svenskakyrkan.se/norragotland
0498-22 27 00

Välkommen till Fonus på Gotland!

SugerSuger
allt, överallt,
allt och
nu även vägar!
överallt!
överallt!
uger
allt, överallt!

www.gotlands-industriservice.nu
w.gotlands-industriservice.nu
ndustriservice.nu
Solklintsvägen 99, Slite 0498-22 21 62

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

Carina Hedendahl
Kundrådgivare

Caroline Bengtsson
Kundrådgivare

Solklintsvägen 99, Slite 0498-22 21 62
Kung Magnus väg 3, Visby | Storgatan 84, Slite | 0498-24 95 40 | fonus.se
www.gisabgotland.com

Filmturism
En norrländsk båtbyggare hittar inspelningsplatser
på Gotland och får Slitebor med glädje att ställa upp
på filminspelningar.

Vi finns
alltid nära
till hands.

Bästa bostadsaffären
i Slite?
Funderar du på att byta bostad? Vi på Fastighetsbyrån har
koll på bostadsmarknaden i allmänhet och på Slite och norra
Gotland i synnerhet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor
kring bostadsmarknaden och funderingar kring både
sälj- och köpprocessen. Välkommen att höra av dig
för ett personligt eller digitalt möte.
Vi finns alltid nära till hands.

- Nu genomför jag ett drömprojekt, jag utbildar filmarbetare på
Folkhögskolan i Fårösund, säger Tor. Hierarkin inom branschen är
konstig. Vi gör ett jobb som alla andra. Ingen ska känna sig utnyttjad
eller bli mobbad.

Tor Karlsson har, under de senaste produktionerna av den tyska filmen Kommissarien vid havet, varit platschef.
- Hela världen finns i lilla Abisko, säger Tor, samma här. Mentaliteten
är exakt densamma. Norrlänningen säger också ”vad kul att ni kommer hit”. Gotland är jättebra för inspelning. Slite är bäst. I Slite, förtydligar Tor, får jag snabbt ut information om jag söker något. Sedan finns de
utmärkta miljöerna som hamnen, fabriken, Slitebaden, graffitivägg osv.

Satsa pengar på film
Filmarbetarna på Folkhögskolan kan förhoppningsvis också finna
arbete på Gotland. Tor har ett personligt mål att någon procent av de
20 eleverna stannar kvar. Intresset för film är stort och idag satsar

Inspelningen av Harry Martinsson Aniara förde Tor till Gotland
2015/16. Den inspelningen tog betydligt längre tid än någon av de
29 ZDF-produktionerna ”Kommissarien vid havet”. Sedan 2007 har
det svensk-tyska filmteamet tillbringat åtta veckor på Gotland varje
år. Hösten 2020 blev det endast fyra veckor. De senaste tre åren har
fastigheten på Storgatan 95 i Slite fungerat som polisstation.
10 miljoner tittare
- Två filmer brukar innebära 60 inspelningsplatser. Men den sista
krävde 42. Utmanande! Men fortfarande finns det nya miljöer på
Gotland. Här finns alla miljöer utom fjäll, säger Tor.
Varje film har åtta till tio miljoner tittare i Tyskland. I Sverige har
den inte blivit en succé, vilket sannolikt beror på att svenskar inte har
någon vana att se dubbade filmer.
Orsakerna till framgången i Tyskland är visning vid jul. Kvinnor över
50 år är förtjusta i den snygge kommissarien samt landskapet, de skandinaviska hemmen och miljöerna. Det är klart att tyskarna vill komma
till Gotland för att leta upp dessa miljöer och träffa gotlänningar.

Netflix, HBO med flera stora pengar.
- Jag skulle vilja se en filmfond där företagare putsar in pengar så
att produktionsbolagen väljer Gotland före Island och Norge. De andra
länderna har produktionsrabatt. Men företagarna måste se att det är
bra för dem, säger Tor Karlsson.
Flera beräkningar är gjorda på vad en inspelning genererar. Räkna
gärna och fundera på vad en inspelning kan betyda; fyra veckor x 80
personer på hotell, hyrbilar, mat, besök på krogen osv utanför turistsäsongen.

- Nu efter fem, sex, sju produktioner i Slite vet många vem jag är,
säger Tor. De vet att de kan lita på det vi bestämmer. Sedan jag började
med film har jag varit mån om att skapa avtal. Och se till att filmteamen följer dem.
Tor Karlsson arbetar på olika sätt för att höja statusen och kvaliteten
inom filmarbete. Filmteam är inte alltid populära. De väcker stor
uppmärksamhet och de kan skapa kaos. Platschefen är bland annat
säkerhetsansvarig under filminspelningen, men också ansvarig för
att lokalerna blir återställda enligt gjord överenskommelse. Dessutom
arbetar Tor för att filmarbetarna inte ska bli utnyttjade.

Fastighetsbyrån på Gotland
0498-21 80 40 / fastighetsbyran.com/gotland
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Tor Karlsson har kunskap om 30 mordplatser på Gotland som 10 miljoner tyskar är nyfikna på att upptäcka.
När Slite Utveckling 2011 var under bildande blev de kontaktade av
Olivia Munck från produktionsservicebolaget The Line. De sökte polisstation till Kommissarien vid havet. Efter sju år blev det verklighet.
21

Mait Juhlin

Tysnad, action!

Elitstyrkans Hemligheter
Produktionsbolaget Jarowskij spelade in serien för TV4 i slutet
av september 2020. Ett stort antal gotländska
företag var engagerade såsom Dyk & Sport, Hansa Event, Kurt
Siltberg, Slitebaden. Film på Gotland inom Region Gotland
bidrog genom att finna rätt kontakter.
Tack vare dem får vi visa fotograf Niclas Skölds foton bakom
kulissena. Teamet bestod av 60 personer plus de 18 personerna
som tävlade.
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VÄLKOMMEN TILL VARUHUSET I SLITE!

EN DRÖM, EN DAG
Kåseri av Tora Lindström

Det började som en dröm. En enkel liten dröm om en enkel liten
hängmatta. Köpte mig en hängmatta men det ingick varken trädgård
eller träd så den fick ligga inne i garderoben.

VI HAR DET MESTA FÖR DE FLESTA & BILLIGA PRISER!
• BILVÅRD & CYKELTILLBEHÖR
• ELMATERIAL
• FRITID
• LIVS
• DJURFODER
• HOBBY & PYSSEL
• HEMTEXTIL
• HUSGERÅD
• KEM
• LANTBRUK - STÄNGSEL OCH FODER

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

IS PÅ
ALLTID LÅGT PRETTER!
GRILLKOL & BRIK

I ÅR HAR VI ÄVEN
EL- & GASOLGRILLAR

Öppetider : Måndag-Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00, Söndagar Stängt
(För öppettider kring helger sök gärna upp vår Facebook-sida)

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

Jag yogar, mediterar och aaaandaaas så pass djupa andetag att utsidan inte har en chans att kommunicera med de igenimmade rutorna
på insidan. Filosoferar i hängstolen med ett glas vin och bara insuper…
all klorofyll som frodas runtomkring mig. Älskar Rummet under denna
period.

- Varför köpa en hängmatta när du inte ens kan använda den, sa
Thomas fler än tre gånger när jag stod där och försökte hitta en hängande plats inne i lägenheten.
- EN dag, min käre Watson, en dag kommer vi ha ett hus med hängmattevänliga träd. En dag.

I slutet av juli.
Sitter på en stol och glor trött på mina ännu tröttare växter. Värmen
här inne tar död på allt…utom myrorna. Går inte ens att djupandas
för då bränner man sönder lungorna. Jag är varm, klibbig och trött i
ett hus av glas. Så som jag har drömt och tjatat om detta hus så ska det
jäkla njutas, även om det innebär solstingsdöden.

Sen klev Ernst in helt barfota över våra nedsuttna tv-soffor och ut i det
nya innerummet - orangeriet! Nu va det kört på riktigt, jag ville också
bli ett med denna orgie av orangerier.
Han fick oss att känna in ett rum utomhus och få fönsterglasen att
tala med insidan. Mannen som kan dreja ihop en vacker tekopp av
solvarma tuggummin direkt från asfalten om det så behövs. Han omfamnar oss alla i en kreativ poesidans samtidigt som han knådar ihop
ett vackert surdegsbröd som bakas på varma handplockade stenar från
havet.

Slutet av augusti.
Diverse sommarprylar börjar smyga sig in bland solblekta dynor,
svettiga lammskinn och vissna oidentifierade växter. De marockanska
lyktorna är fyllda av flytande stearin och döda insekter. På fönsterbrädan står ett kvarglömt glas med en intorkad skvätt rött i botten och
ogräset börjar spränga sig upp genom stenplattorna. Bland badringar
och uppblåsbara vattendjur drunknar min oas.

- EN dag, min käre Watson. En dag har vi ett eget glashus, säger jag
och en större dröm tar plats.
En massa år senare sitter vi här. I ett hus. Med trädgård. En hängmatta, inga träd dessvärre för dom kapade Wats…Thomas förra helgen.

Januari.
Orangeriet där vi skulle mysa under ett snötäckt glastak med tända
ljus och rödknäppta nästippar, gjorde vi det eller? Blev den nån varm
äppelmust och kanderade äpplen? I`ll just wonder? Enda juliga känslan
som infinner sig därute är ljusslingan i taket som hänger uppe året runt
och ett solblekt men rött överkast från Indiska som döljer alla sandleksaker.

Men vi har ett orangeri!
Varje vår, när vädret har bestämt sig för att hålla igen på tillfälliga
snöstormar och frostnätter då flyttar jag ut alla våra fina grejer och
flyttar in i orangeriet. Det blir mest min lilla oas. Mitt andrum. Jag
städar typ varje dag under maj och juni månad. Inreder, odlar alla
möjliga kryddor, tomater och blommor.

Men EN DAG, min käre Watson. En dag kommer värmen och då jag
flyttar ut och in i orangeriet igen.

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

Välkommen till Coop Slite
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Boka gratis hembesök idag!
Tel: 076-941 09 07, E-post: info@slitekok.se
www.slitekok.se, följ oss på:
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Kronans Apotek Tullhagsplan 2A, Slite
Öppettider: Mån–fre 9–18 Lör 10–14 | kronansapotek.se | Kundservice tel: 0771-612 612
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Textilier, italiensk spuzzikeramik, köksgeråd, böcker, kläder och utvalt återvunnet
Öppet Kristihimmelfärd, Pingst och sedan från midsommar fram till i augusti
Varmt välkommen till vår butik på Kronbrunnsgatan 5 och på Instagram @butikhamnen
Skulpturfabrikens Gårdsbutik & Konstgalleri
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Trädgård
Designbutik
Galleri
Café
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Pilgårds Boge, väg 147 mot Slite - Öppettider mån-fre 10-17
0708 - 22 99 09 / www.skulpturfabriken.se
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Läs mer och räkna pris på dina.se eller ring
0770–160 0770–160
500
0770–160 0770–160
500 500
500

Vi sköter:
Löpande bokföring,
Fakturering
Momsdeklarationer
Arbetsgivardeklarationer
Löner, Rot/Rut, Bokslut

Dina

Dina
Dina
Försäkringar
Dina
Försäkringar
Försäkringar
Försäkringar

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

Barbro Sandell

Gotländska 1700-talsmönster
Tyger, lampskärmar, servetter, brickor m.m.
Öppet 15/6 – 12/9 Tisdag - Fredag 11-17, Lördag & Söndag 11-16, Måndag Stängt

Textilier, italiensk spuzzikeramik, köksgeråd, böcker, kläder och utvalt återvunnet
Öppet Kristihimmelfärd,
Pingst och
sedan från
midsommar
fram
till iåtervunnet
augusti
Textilier,
italiensk spuzzikeramik,
köksgeråd,
böcker,
kläder och
utvalt
VarmtÖppet
välkommen
till vår butikPingst
på Kronbrunnsgatan
5 och på Instagram
Kristihimmelfärd,
och sedan från midsommar
fram till@butikhamnen
i augusti
Varmt välkommen till vår butik på Kronbrunnsgatan 5 och på Instagram @butikhamnen

Väg 146 ca 33 km fr. Visby, Norrlanda Aurungs
Tel. 0708 625705 www.sandelldesign.se
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SLITES KOMPLETTA MOTORHUS!
Bästa läsare!

ERBJUDER
däckhotell!

Vad är säkert? Inget är säkert. Allt är
möjligt. Vi ber dig att kontrollera med
arrangören om evenemanget genomförs. De kan göra en ny version av
evenemanget.
Måndagar kl 18-20

Sjöfartsmuseet i Slite, utställning i sommar
om Östersjön på Sjöfartsmuseet i Slite

�ITE

18 – 24 juli

Midsommarfirande Boge Bygdegård kl 14.

Läger: Sommarhockey Cementa Arena arr:
IK GRAIP
23-25 juli Cementa Open Slite strand, Visby
TK

28/6 – 2/7

Tennis, halvdagsläger för 7-15 åringar, Slite
strand. Spela, träna och leka tennis, även
prova på andra sporter samt ha en massa
annat kul! Barnen kommer även få utveckla
sin allmänna motorik med lek och träning i
MultiSkillz. Visby TK

29 juli

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

3 aug

29 juni

Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13.
Guidade tur Pris: 290 kr inkl båt. Bokn via
Romabokningen,Destination Gotland eller
enholmen@sliteutveckling.se

Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13.
Guidade tur Pris: 290 kr inkl båt. Bokn via
Romabokningen, Destination Gotland eller
enholmen@sliteutveckling.se

12-15 juli

7 aug

Padelskola för barn i Slite. Deltagarna delas
in i grupper baserat på ålder eller nivå/erfarenhet och träningen är en timme per dag.
Visby TK

FÖR

Rositas Cup damtävling i tennis, Slite strand.

4 sept

Gotland Challenge MTB

Jollekurser Slite Båtklubb,
Lännahamnen

återförsäljare
av STIHL!

26-30 okt

Konst åt alla. Korsbygården i Lärbro

5 – 9 juli kl 9-15 Nybörjarkurs optimist
12-16 juli kl 9-15 Fortsättningskurs
19-23 juli kl 9-15 Avanti, kölbåt
Bokning: Nils Lyth 0722020129 nils.lyth@
hotmail.com www.slitebatklubb.se

20 juli

Strandstädning kl 10 med korvgrillning.

Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13.
Guidade tur Pris: 290 kr inkl båt. Bokn via
Romabokningen,Destination Gotland eller
enholmen@sliteutveckling.se

20 maj

10 juli

15 maj

12 juni

Öppnar Strandbaren, Slite Strandby

6 juni

Nationaldagen.

Foto: S Henning.

Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13.
Guidade tur Pris: 290 kr inkl båt. Bokn via
Romabokningen,Destination Gotland eller
enholmen@sliteutveckling.se

6 juli

Lyft blicken mot himlen. De vit kindade
gässen flyger norr ut för att häcka.

fixar allt
med motorer!

25 juni

26-30 juli

Tennisskola i Slite och Hide 5-18 år. På fm i
Slite och på em i Hide. Boka Visby TK

Sockenmarknad kl 10-15 vid Vike minnesgård, Boge.

27 juli

Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13.
Guidade tur Pris: 290 kr inkl båt. Bokn via
Romabokningen,Destination Gotland eller
enholmen@sliteutveckling.se

13 juli

Karlsvärds, Enholmen. Avgång kl 10 och 13.
Guidade tur Pris: 290 kr inkl båt. Bokn via
Romabokningen,Destination Gotland eller
enholmen@sliteutveckling.se

REPARERA & SERVICEar alla
TRÄDGÅRDSMASKINER

Arkitekt SAR/MSA

Göran Radhe

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

OSAB

Golvkula AB- Annons
2017-03-16

Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-13
Boge mojner 828B
www.elon.se

fixar allt med bilar!

radhe.se
073 98 11 725
www.sliteel.se
0498-220854

0707 85 80 33
info@slitekok.se
200505 Radhe.indd 1

inom kort erbjuder vi
äVEN AC-service!

2020-05-05 15:27

Välkommna

EkonomiATT HYRA

GolvKula AB

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

MATTOR • KAKEL • KLINKERS • SLIPNING

FIXAR ERA GOLVPROBLEM
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Boge Friggars 165, SLITE
För öppettider, besök:
www.gotlandsstrumpfabrik.se

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

Festlokal i Kajutan & stuga på
Majgu för enstaka övernattning
Slitebatklubb.se

Telefonnummer: 0498-65 85 85 • Adress: Stationsgatan 24, 624 48 Slite
Öppettider: Mån-Fre 08.00-17.00 • Lör-Sön Stängt.

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

TELEFON 22 55 15
MOBIL 070-566 66 75

www.osabgotland.se
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Föreningar & Museum
50. Boge Bygdegård

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

21. Hembygdsföreningen

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

Slite Lions loppmarknad
6 Augusti klockan 10,00
på Myrstens gård.
Något att skänka?
Lämnas tisdagar under
Juli kl.18-20
Kontakt: 070-559 6393,
0498-220870.

”Ditt motorcenter på Norr”
Stationsgatan 24
0498 – 65 85 85

11. Handelsbanken Slite

0498 26 00 40
www.handelsbanken.se/slite

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

6.Besikta

Stationsg 1
010 809 65 79
www.besikta.se

EMAB El & Maskinteknik
enholmen.com

HP Consulting
0705 74 20 74

0498 22 02 40
www.kronansapotek.se

16. Slangtorget

Slite Intresseförening

Slite Marknad

22. Fiskbaren

69. Solklintens Mat & Catering,

54. Slite Redovisning

9. Coop Konsum Slite

Storgatan 95
070 785 80 33
carola@slitekok.se

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

Swedbank

25. Gahms

www.swedbank.se

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

Gotlands Strumpfabrik

Siral System Co

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

Vindkraft sedan 1990
0498 22 06 40
siral.se

Arkitekt Göran Radhe

80. Jord i Slite

radhe.se
073 981 17 25

Solklintsv/Othem

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

Tullhagsplan
0498222200

Bogevikens Begravningsbyrå

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

34. Cementa Slitefabriken

48. Hägvide ved- & däckservice

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

Storg 92,
hagvide-boge.se
072 9420253

39. Slite Växthus/
Slite Kretsloppsodling
0498 22 08 50

Gurkorna säljs i livsmedelsbutiker

28

PRO Slite

0498226777

Slite Rotaryklubb

Våra
egna
snickare
och plattsättare
Våra egna
snickare
och plattsättare
gör
jobbet
till fasta
gör jobbet
till fasta
priser!priser!

RENT & www.kylfab.se
ENKELT!

RENT
ENKELT!
RENT &&ENKELT!

41. GISAB

rotary.se/slite

SPF Majgu

59. OSAB

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

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

Suger allt, överallt!

www.gotlands-industriservice.nu

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

53. Slite Kök & Snickerier

GolvKula AB

0768 19 76 66
majgu@spfgotland.se

Brf Drömstugan Slite

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

Köksförsäljning och montering
Cinderella
förbränningstoalett
Med
förbränningstoalett
076 941 09Med
07Cinderella
blir
det
en kaffekopp
aska per
blir det
ca ca
en kaffekopp
aska per
www.slitekok.se
person
och
månad
taom.
hand om.
person och
månad
att taatt
hand
Med Cinderella förbränningstoalett

Mattor, klinkers, slipning
0705 66 66 75
karlstrom.l@telia.com
Gustav Max Lindholm Design

- Kontrollera stavning, det är aldrig roligt med stavfel.

PHONE. +46704096417

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

EMAIL.

www.hyresgastforeningen.se

gustavmaxlindholm.se

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

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

L-H Larsson & Co

42. Lutze Conveying

18. Slite Stenhuggeri

Takstens Åkeri

0498 65 22 80
www.larssonmaleri.se

070657797

Band för transport

J Hultmans Entreprenad

0738127050

Cementa Arena Ishallen
Solklintsvägen 19
070 797 43 11
frackas2@gmail.com

0498272202

0708280021

Östervalls Gräv

90. Slite Curling Klubb
”BORSTAR MERA”

&
&

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

Påskfestival Gotland

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

SLITE CURLING

Slite
Vatten
Slite Vatten

Värme
Värme
3.Slite Vatten & Värme/
Slite
Vatten
Jerkebys

L-Golv

Miljötjänster o rådgivning
Smarta lösningar med drönare.
076 798 46 29, resource.is

Sport & Fritid

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

gustavmaxlindholm

WWW.

55. ReSource Sverige AB

Östervallag. Öppet efter ö k
eller se fb.

Graute Gård

SKYPE.

0733357791

www.paskfestivalgotland.se

45. Slite Golfklubb/
Klints Krog

Med Cinderella förbränningstoalett
blir
detca
caen
enkaffekopp
kaffekopp
aska
blir det
aska
perper
person
ochmånad
månadattatt
hand
person och
tata
hand
om.om.

gustavmaxlindholm@gmail.com

070-785 80 12
www.kokochdesign.net

24. Leif Persson HD Museum

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

43. Kök o Design Anders
Olsson

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

Dyslexiförbundet Gotland

Hyresgästförening

Vitvaror belysn o elinstallationer
0498 22 08 54
www.elon.se www.sliteel.se

Kontorshotell och möteslokaler
Storgatan 95
070 342 32 13
www.sliteutveckling.se

4. KylFab

Kyl- o Fastighetsservice
RENT &Slite
ENKELT!
0498222430

070 565 77 67
Ahlströms städservice
070-49 76 084

Gisab - Annons 2015

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

2. Elon Slite El

40. Slite utveckling AB

Våra egna snickare och plattsättare
gör jobbet till fasta priser!
Våra egna snickare och plattsättare
gör jobbet till fasta priser!

5. Ahlström Snickeri

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

Tullhagsplan 9
0498 28 83 21
kupan.slite@rkgotland.se

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

Cementa Arena,
Klints Krog/Slite Golfklubb

Mark & Bygg

Kontrollera korrektur

12. Röda Korset
secondhand & café

Verksamheter

Storg 70
0702600568

Nordret, Riksteatern

0498220292

0498 - 22 08 08
www.hultmansentreprenad.se

Smedbergs gård
Ekeby Smide
smedbergsgard.se

38. Cementa Arena Slite

20. Slite Båtklubb & Seglarskola

7. Gotland Sports Academy

Visby tennisklubb

31. Folktandvården Slite

30. Slite vårdcentral

44. Norra Gotlands
Brukshundklubb

37. IK Graip

28. Slite Bibliotek

35. Solklintsskolan Region
Gotland

Is , fotboll, utegym m.m.
0498 660 910
www.cementaarena.se

Byggvaror Sju Strömmar
0498 202291
www. jab.se

Sjöutsiktens Fotvård

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

84. Sällskapet Länkarna

FOTBOLL

8. Systembolaget

36. Norra Gotlands pastorat

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

Suger allt, överallt!

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

47. Skulpturfabriken

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

Slite hamn
Prel. 15/6-30/8
www.slitestrandby.se

www.slitemarknad.se

Thulin.susanne@gmail.com

1. Snicken

56. Island Shipping Gotland

Gothem/Åminne
0730373764
www.vitviken.se

13. ICA Nära Slite
Slite

0704164490
Slitebaden.com

Vitvikens Café & Camping

Brf Slite Strandby

Kronan
Vi10.
harApoteket
öppet alla
dagar AB
året runt!
Tullhagsplan 2a

7. Hotell Slitebaden
Bar & Bistro

Torget Året runt kl 12-20
0498 22 04 95

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

12. Slite-Boge Röda Korset

Butiker

Slite och Visby
070 497 51 28
www.primula.nu

Mac Pizza

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

Annons 223x80,5mm

Salladsbar alla dagar!

49. Primula Hemtjänst & Städ

19. Slite Sjöfartsmuseum

Strandvägen 4
0498 65 26 30, 0706 05 56 93
www.slitestrandby.se

33. Slite Industrimuseum

Scen och film
0733439113
nordret@riksteatern.se

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

29. Motorhuset Slite/
Mekonomen

7. Slite Strandby & Strandbar

Vikhagsv 2
070-4164490
www.slitevandrarhem.se

73. Othem Bygdegård

23. Karlsvärds, Enholmen

Färskt bröd bakat i
butik alla dagar!

17. Slite Vandrarhem

ÅRETS HÖJDPUNKT 2016!

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

Service & Tjänster

Slite Lions Club

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

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

Medlemmar i Slite
Intresseförening

Bo & Äta

Slite Strandby Strandv 80
0498 62 26 30
www.gotlandsportsacademy.se

Kurser på Solklintsvägen.
styrelsen@ngbk.org, 070-521 47 84
www.ngbk.org

Samhällsservice

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

Skolgatan 2
0498 20 45 38
www.folktandvarden.se

Strandvägen/Badhusgatan
www.visbytk.com

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

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

32. Hälsofrämjande Enheten

46. Norra Gotlands
MHF-Ungdom

Seniorernas Mötesplats
Apoteksg 3
gotland.se/mötesplatser

Enduro, motocross, lånecrossar
norra.gotland@mhf-ungdom.se
0709378213 www.mhfothem.se

Du behöver inte vara bofast i socknarna för att bli medlem.
Välkommen till Slite, www. slite.nu
29

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

Östervallag 12-24
0498204470

Norra Gotland

Othem
73

Polhemsgården,
Tingstäde hembygdsförening
Öppet efter överenskommelse
www.hembygd.se/tingstade,
berit.0498274224@telia.com, 0722-240 540

Slite

N

59

Storhagen
45 Slite
Golfklubb naturreservat
2 km

147

2 km

Ö

V

Tingstäde fästning
Juli 11-16, stängt måndagar
www.tingstadefastning.se,
kontakt.tingstadefastning@gmail.com,
070-661 59 44
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Vägume Kvarn
Alltid öppet
070-522 51 36
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Gisslause Lammgård
Mobiltelefon: 070-322 76 40
gisslause.se
Gisslause@gmail.com

21

15

Bogevik

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

14

värn, grillplats, hundbad
Strandbadrullstolar
för personer med
funktionsvariabler.
Ramp i havet.

7

Östersjön
Gotlandsbönan,
bänk

Karlsvärds
fästning
Sju Strömmar

Enholmen

Gothemshammar

2

Hammars

NORRLANDA

Barbro Sandell Design
15/6 – 12/9 Tis-fre 11-17 Lör-sön. 1116 Månd. Stängt
www.sandelldesign.se

Baju

Baju

Båticke stenröse

Båticke stenröse

ANGA
Skarnvik

ANGA

Medlemmar se s.28-29

4
3

VÄNGE GANTHEM

Boge
Mojner
värn

Sojde

Skarnvik

Hammars
Östergarnsholm

Trullhalsar

KRÄKLINGBO KRÄKLINGBO
Katthammarsvik

NORRLANDA

ANGA
ALA

Katthamra
gård

Skarnvik
Torsburgen

Torsburgen

143

Herrgårdsklint

BUTTLE
Fjäle

Fjäle

3

3

ARDRE

14

14

146

Russvätar
KRÄKLINGBO

ARDRE

Östergarnsholm

Grogarnsberget

KATTHAMMARSVIK
KATTHAMMARSVIK

Båticke stenröse

ALA

BUTTLE

Baju

146

146

GULDRUPE
SJONHEM

Katthammarsvik

Grogarnsberget

ÖSTERGARN

Katthamra

Herrvik
gård
Kuppen

Herrvik

147

Kuppen

50 51 66
Bygdegård 500 m
Boge Bryggeri 1 km
Strumpfabrik 3 km

ÖSTERGARN

GAMMELGARN GAMMELGARN

Herrgårdsklint

Östergarnsholm
Sandviken Sysne Sandviken Sysne
Katthammarsvik
SandSandviken Grogarnsberget viken

Russvätar

Grynge fiskeläge
GryngeKATTHAMMARSVIK
fiskeläge

Gryngsvik

Gryngsvik

100 m

I samarbete
Mapapp Production
I samarbete med
Mapapp med
Production

Grillplats

Ställplats husbil

Badplats

Minigolf

Tennisbana

Pool

Campingplats

Stugby

Informationsskylt

Vandrarhem

Rastplats

Camping husbil/husvagn

Hamn

Parkering

Gästhamn

Raukar

Bensinmack

Utkiksplats

Utegym

Kyrka

1

Aner
Kvarn

47

HEJDEATLINGBOHEJDE VIKLAU

BJÄRGES

NORRLANDA

75 träd, boulebana,
scen mm

Lillugnsrev

7

Laxare änge
Sojde

Hotellparken

Torget
26 27 28

5

Gothemshammar

Minnesplats,
flyktingar

17 18
19

29

”Upp & below”

Skenholmen

Furillen

31 32
30

Solklintsskolan
gymnastiksal
med gym

ÖstersjönÖstersjön

Trullhalsar
Storsund

Trullhalsar

143

GULDRUPE

142

35

Östersjön

Storsund
Vitviken

GOTHEMHammars

SJONHEM

143

KLINTE

SkenRyssnäs
holmen

Stora Tollby Trädgård
Öppet varje dag 7-19.
storatollbygard.se
Storsund

GOTHEM

Åminne

Slite
kyrka

Konstgräsplan

34

24

Strumpfabriken
Mars-april kl 11-16
gotlandsstrumpfabrik.se

Åminne

GANTHEM

HALLA
BJÄRGES

VÄTE
VÄTE
BJÖRKE
BJÄRGES
ROMAKLOSTER

VÄTE

Tjälder

33

Engelska
Kolerakyrkogården

VIKLAU

VÄNGE

LINTEHAMN

KÄLLUNGE

GANTHEM

Dalhemståget

ROMA
ATLINGBO
VIKLAU
VÄNGE

MÄSTERBY

Ishall, elljusspår 2 km,
pumptrack

Betongväg
100 år 2025

84
37 90
38 69

Botvaldevik
Roma Kungsgård

Roma Kungsgård

Roma Kungsgård

SANDA

39

Botvaldevik

Botvaldevik
Tjälderviken

HÖRSNEMajsterrojr
HÖRSNEVALLSTENA
DALHEM
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BARLINGBO
BJÖRKE
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HÖRSNE
ROMAKLOSTER ROMAKLOSTERDALHEM

ATLINGBO
MÄSTERBY
VALL MÄSTERBY

HOGRÄN

Dalhemståget

EKEBY
ROMA

Bungeör
Bungeör
Bungeviken
Bungenäs
Bungenäs Dämba

300 m

Tjelvars grav
Mountainbike track

BARLINGBO

Dalhemståget

AKEBÄCK
ROMA

Åminne

Gothemshammar

GOTHEM

DALHEM

142

TENKUMLA

KÄLLUNGE

Storgatan

17
Engelska

S:t Olofsholm
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ENDRE

Fårö infocenter
Fårö kyrka

Graute Gård Café o gårdsbutik
Hejnum graute 310
grautegard.se 070-471 29 99
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Langhammars

Langhammars

Hallshuk
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Hängbron

Gotlamm/Sorby Gårdsbutik
Mån-fre 11-18, lör 11-16 , Sön stängt
gotlamm.se 0706-197080

Hallshuk

Gotlandsleden
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IK GRAIP
- en idrottsklubb för alla, oavsett om du vill
idrotta själv, vara ledare eller titta på.
- värdegrund fungerar som en
uppförandekod om hur vi behandlar varandra och hur vi ge alla en möjlighet att idrotta i en inkluderande och trygg miljö.
- gör idrott roligt och erbjuder gemenskap
som skapar vänskap och värdefull fritid.

lshall & Idrottshall
Uppvärmd konstgräsplan
Stort utegym
Belyst löparspår
Åtta omklädningsrum

Boka läger ho
s oss!
Vi har lösning
ar med
boende, mat o
ch
träningsmöjlig
heter

Frågor, bokning och information info@cementaarena.se
eller ring 0498-66 09 10

www.cementaarena.se

Tillsammans skapar
vi möjligheter,
tillsammans mår vi bra!

På is, utomhus och i
Solklintshallen:
Badminton
Bordtennis
Fotboll
Gympa
Gym inne och ute
Innebandy
Ishockey
Konståkning
MontainBike
Gotland Bike Park
220 km led, pumptrack
och flowbana
Se appen trailforks
Mer info finns på
vår hemsida

www.graip.se

Foto: S Henning

Gotlands bästa strand!
Stranden hålls i ett utmärkt skick tack vare ett stort ideellt engagemang från medlemmarna i Slite Intresseförening och ett antal företag. Utan företagens ekonomiska stöd
hade stranden inte varit i topp. De två strandbadrullstolarna får personer med funktionsvariabler låna utan kostnad. Det finns en ramp för att sjösätta dem på ett smidigt sätt.
Intill hyr Beach Boys ut kanoter och Action Club eldrivna jetsurfbrädor.
Hundar är välkomna att bada vid hundbadplatsen på Lillugnsrev, se hundbadskylt!
Notera att inga hundar får vistas på stranden under 15 maj-15 sept.
Slite Intresseförening sköter strand sommartid på uppdrag av Region Gotland.
Ge gärna en slant till skötsel av stranden så att föreningen kan fortsätta att upprätthålla
den i gott skick. Kostnaden för hanteringen av släken är vissa stormiga år hög.
Swish 123 544 56 48,
Bli medlem i Slite Intresseförening slite.nu FB slitecentrum= Slite Intresseförening

