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Styrelsen under 2017

Verksamhet under 2017
Scenen och hela anläggningen vid 
Närsakar fortsätter att vara vårt största 
och mest arbetsintensiva åtagande. Vi 
fortsätter att underhålla och förbättra 
anläggningarna och på olika sätt se till 
att de fylls med aktiviteter. Vi väntar på 
bygglov för de fyra nya vattentoaletter med 
tillhörande tank som inköpts. Sommarens 
evenemang finns på sid 20. Tillsammans 
med övriga föreningar mm fortsätter 
vi det påbörjade sockenutvecklings- 
projektet. (läs mer sid 18)
Vi söker med ljus och lykta en 

administratör för hela socknens hemsida 
www.nar.se som ska hålla portalen aktuell 
och levande med löpande information. 
Vi arrangerade en teaterresa under våren 

till Länsteaterns uppsättning av Mördar-
Anders och hans vänner.
Den årliga vårstädningen på 

Närsholmen ägde rum söndag 12 mars. 
I år sopsorterade vi på plats. Kaffe och 
korvgrillning.
I slutet av april skedde årets fagning av 

Närsakar med hjälp av på När boende 
elever i klass 7-9 från Högbyskolan i 
Hemse.  Kaffe/läsk och korv serverades.
Valborgsmässoelden tändes sista april 

kl 20 vid Öndarvegropen. Runt 100 
personer lyssnade till Arnes vårtal, sjöng 
allsång och serverades kaffe och grillad 
korv. 
Årets utgåva av NärKontakten beräknas 

komma ut som vanligt till midsommar i 
1500 ex. i nytt större format och finare 
papper. Hela tidningen kommer även att 
finns på hemsidan.
 En lista över samtliga evenemang som 

äger rum i socknen under sommarhalvåret 

kommer att sammanställas och sättas 
upp i Bodi och runtom i närområdet. 
Sockenfotogruppen förbereder en ny 
fotoutställning med café i Skolu 15 
juli-6 aug med huvudtema När IF:s 
90-årsjubileum och dess historia. En 
mindre ny utställning om emigrationen 
från När kommer också att göras. Fler 
bilder och texter från När förr i tiden 
kommer att läggas in på Bygdeband. 
18 juli kommer vi att ha en håvningsdag 

för barn och vuxna där vi undersöker livet 
i vattenbrynet, lär oss, skapar akvarier och 
har picknick. Tid och plats anslås i Bodi.
Längs Linnéstigen fortsätter betningen 

med lamm från Nylunda och nu även 
lammungar inom det stängslade området. 
Fem bikupor finns utplacerade. Vi planerar 
låta göra nya stabilare bildskyltar och 
sätta upp. Vissa svårframkomliga ställen 
ska fixas till och ytterligare punktröjning 
kommer att göras. Picknickborden längs 
stigen ska oljas.
Den årliga sockenfesten blir Närshamn 

lördag 5 augusti tillsammans med Närs 
fiskehamnsförening efter liknande 
koncept som föregående sommars succé. 
Forneldarnas natt kommer att iakttas 

vid Nabbens fiskeläge sista lördagen i 
augusti med brasa och stekt strömming.
Under hösten kommer vi att tillsammans 

med NärBio ordna en filmkväll med 
kaffekalas/otendag i Bygdegården.
Vi hoppas på ett intressant, aktivt 

och innehållsrikt verksamhetsår 
tillsammans med er under 2017. Vi 
tar gärna emot förslag på ytterligare 
aktiviteter.
Styrelsen för När Sockenförening
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PROGRAM SOMMAREN 2017

Onsdag 5 juli kl 19.00:  Musik och 
folkdans.  När-Lau folkdanslag, Burs 
damkör och Brändus Sväinpälsar. Biljetter 
100 kr på plats. Kaffeservering.

Torsdag 13 juli kl 19.00: Smaklösa - 
Europas grönaste musik  Biljetter på plats, 
180 kr vuxna, 80 kr 7-15 år, under 7 år 
gratis. Servering. Vid regn Gangvidefarm.

21-23 juli:  För ALLAN del
Revyföreställning byggd på Allan Nilssons 
och Allan Edwalls texter sammanställd av 
Örjan Herlitz. Musiker Patrik Silvereke
4 extra föreställningar av förra sommarens 
succé:  fredag  21 juli kl 19.00, lördag 22 
juli kl 15.00 och söndag 23 juli kl 15.00 
och 19.00. Biljetter 250 kr i NärBodi (20 kr 
rabatt), Destination Gotland, på plats samt 
förbeställning på tel 0706 733 663, 0733 
390 820.  Kaffeservering.

25-26 juli kl 22.00: Gycklargruppen TRIX 
Jubileumsföreställning. Biljetter i NärBodi, 
Hemse Tobak och på plats. Ingen servering.
 

Söndag 30 juli kl 19.00: Samtal 
”Närgånget på Närsakar” - igen! 
”Är du rysk, sork!?”, ett samtal om 
rysskräcken. Deltagare: etnologiprofessor 
Owe Ronström och Eva Sjöstrand. Samtalet 
leds av Kerstin Wixe, känd från Sveriges 
Radio. Följt av en introduktion av nästa 
sommars teaterföreställning ”Ryssen 
kommer...”, en dramatisering av den ryska 
ockupationen av Gotland under 14 dagar 
1808 under general Bodisco. Soppa med 
tillbehör serveras och Gotlands Balalajkor 
spelar.

Ytterligare två samtal är planerade. Håll 
utkik efter information om biljettpris och 
övriga samtal på NärBodis anslagstavlor!
 
2 och 3 augusti kl 20.00: Besatta Teatern 
med SKANDAL! 
Ett explosivt sång- och dansdrama kring 
kvinnliga nobelpristagare. Se annons sid 6. 
Med skådespelarna Åsa Karlin och Tess 
Paulsen kända från scen, film och TV. 
Onsdag 2 och torsdag 3 aug. Biljetter 180 
kr finns att köpa på plats, i NärBodi och 
Hemsekiosken.

Ett explosivt sång- och dansdrama om kvinnliga 
nobelpristagare.Med humor, musikalitet och 
interaktivitet, allt annat vore ju... Skandal!

Närsakar 2-3/8 kl. 20.00. Pris: 180 kr.

Medverkande: Åsa Karlin & Tess Paulsen
Biljetter hos bl.a. Närbodi, Närsakar, Hemsekiosken.

Servering och parkering. Välkomna!

www.besattateatern.se

SKANDAL!

Fönsterhantverkare
När-Lau folkdanslag

Dans- och musikföreställning på
Närsakar den 5/7 kl. 19.00

En kväll med musik och dans.
Lyssna till musik med Brändus Sväinpälsar,

Burs pastorats damkör och se dans med När-
Lau folkdanslag.

Inträde 100kr
Fikabiljett till pausen 20kr

(Vid regn inställt)

 

Vill du dansa med oss?
Vi dansar på onsdagar i Etelhems bygdegård.

Vid intresse kontakta Erika Smitterberg på 
070 965 40 02, eller Jonas Söderström 

på 076 267 55 89.
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Insändare från vinterfastlänningarna i Gamla Fattigstugan

”Åh va roligt” ropade barnbarnen när de fick 
höra att de skulle åka till oss på Gotland i 
sommar igen!
”Jag vill rida och klappa smådjuren på den 
där gården med kanoterna och glasskiosken – 
där barnteatern finns. Och snälla, får vi hyra 
kanin i år?”
”Och jag vill vara med på fotbollsskolan igen 
och träffa min kompis från Lau”.
”Ja det vill jag också göra men sen vill jag lära 
mig att simma och spela tennis!”

  Alla vill de komma till Gotland och När. 
”Där händer det ju såå mycket när vi kommer 
på sommaren.” Både för små och stora. Som 
Viruddenloppet och all musik i kyrkan, t 
ex barnkörveckan. Nere vid Närsåns utlopp 
finns den underbara teaterscenen Närsakar 
som lockar publik från hela Gotland. I Skolu 
finns det fotoutställning och gym och snart 
en ny lekplats. I Bygdegården har man bio. 
Man kan vandra på Linnéstigen, handla 
allt från konst till blommor och potatis i 
gårdsbutikerna.

 På golfbanan finns en restaurang och 
Lotta har café på gården. Det finns också 
golfkurser för knattar och vuxna samt förstås 
golftävlingar. En av tävlingarna sponsras av 

olika företag i socknen... ett 40-tal stora och 
små företag som bidrar till sommarens bästa 
prisbord. 
Sen kommer sockenfesten på Närshamn i 
augusti med massor av roliga saker att se och 
vara med om. 

  MEN hur kan det finnas så mycket roligt 
och spännande på När under sommaren? 
Vilka är det som ordnar allt det här? De måste 
ha fullt sjå – och arbeta under hela året! När 
det är så fint för sommarfolket kanske vi som 
kommer dit skulle kunna hjälpa till?! T ex 
med att röja på Linnéstigen. Med teatern och 
andra stora evenemang som t ex hamndagen. 
Och komma med nya uppslag och idéer 
om annat roligt att göra och delta i – och 
dessutom hjälpa till i utförandet? T ex loppis - 
som alltid blir välbesökta - eller varför inte en 
prylbytardag där man kan hitta turistsängar, 
cyklar, böcker mm.
Och tänk att vi har en utbyggd och välskött 
ICA-affär med bensinmack på När – så viktigt 
att vi handlar där!

Kom med! Ställ upp och hjälp till!

Magnus Håkansson och  
Marianne Hildebrand

Kom med! Ställ upp!

 
Bio under sommaren i Bygdegården 

 
 
 
 

 

Programmet är inte klart 
vid pressläggning, kolla 
anslag i NärBodi, och  

När o Närkar  
på Facebook.

Föreståndare Christer 
Norrby tel 070-5703795  
Gotlands Folkbiografer 
upa, När, Garda och 

Katthammarsvik

mat på När
ALLT OM

 

Restaurangmat: Golfen, med 
dagens husmans och à la carte varje 
dag från midsommar till mitten av 
augusti .                        
Strandakar Hotell och Restaurang, 
Bomunds i Burgen, hoppas öppna 
till hösten (allra senast till julbordet) 
och då med både restaurang och 
bistro/pub .
 
Frukost: I caféet på Golfen från kl 
8.00, Gangvidefarm  kl 8-10 från 
19 juni -14 aug.
 
ICA NärBodi: allt i matvaruväg, 
manuell ostdisk, färdiga smörgåsar, 
glass.
 
Gårdsbutiker: Lassens grönsaker, 
Frigges rotgrönsaker och ägg, Lottas 
gårdsbutik vid Gotlandsgårdens 
konfektyr med egna och andra 
gotländska specialiteter, potatis vid 
Christer på Dalbo gård och Allan 
Nilsson i Nylunda.
 
 
 

 
Café: Lotta, Golfen, Skolu under 
fotoutställningen 15 juli – 6 aug  
(se sep annons).
 
Ägg: Jonas växthus, Birgitta 
Wallhorn (Nylunda), Frigges, Mari 
Göransson i Dalbo.
 
Fisk på Närshamn, färsk, fryst och 
rökt.
 
Matbröd från Olivias 
stenugnsbageri vid Bosarve som 
öppnar under sommaren.
 
Choklad: Lotta vid 
Gotlandsgårdens konfektyr.
 
Honung: Tommy, Allan i Nylunda.
 
Hamngårdens sylt (salmbärssylt, 
senap, slånbärsgelé ) hos Birgitta 
och Owe Wallström i Hamngården 
eller i Bodi.  
 
Glass:  NärBodi, Jonas växthus, 
Gangvidefarm.
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NÄR IF

Kontakt 
Carina Thorén  
tel 49 23 51  
mob 0709-414860

 
 
 
 
 

NÄR IF, 90 ÅR I ÅR! 
 

lördag 1 juli  
VM i bakpärk 

24-26 juli  
Landslagets Fotbollsskola 

 
torsdag 27 juli  
Viruddenloppet            

Fotboll på När IP
Herr div 4:  

lördag 22/4   kl 15:00  
lördag 20/5   kl 15:00  
onsdag 14/6 kl 19:00 
onsdag 9/8   kl 19:00  
lördag 23/9   kl 15:00 

Gymmet i Skolu 06:00-22:00 

Tennisbana där medlemmar  
spelar gratis 

STÖD NÄR IF – KÖP DINA  
BINGOLOTTER I ”NÄRBODI”   

 

MICKELS 

Lantligt boende på östra
Gotland nära golf och bad 

När Mickels 603, 623 48 Stånga
Hemsida www.mickels.nu
e-post    info@mickels.nu

Tel 070 373 14 34

En ny rEstaurang har
poppat upp på när gK!

Juni
25 Golfresespecialisten, 
sponsras av Gute golfskolor

JuLi
2 Öppen damdag
4 Veteraner /Gumbalde
9 Två generationer, 
sponsras av Byggman

11 Cancerfonden
13 Damdag med middag  
& modevisning av Captain 
Tortue & Gute golfskolor
17 Herrdag
19 NÄRKDAGEN, 
sponsras av När-företagen
22 KM Herr, Dam, Junior
30 Äkta makar

Augusti
1 Sudermästerskapet
2 Sudermästerskapet
27 När Open

september
3 Schaktcupen,  
sponsras av AMAB

Restaurangen Lundin Markström pop up-kök & bar  
serverar Dagens husman och A la carte med  inspiration  
och glädje från 80-talet

Öppet varje dag från 11.00–sent
Caféet är öppet från 8.00–17.00

Varmt välkomna!

bLi medLem på när gK!
Medlemskap och gröntkortkurs för 2 900 kronor
Se Gute golfskolor för fler kurser och knatteskoj! 

mer info gutegolfskolor.se & nargk.se  

BOKA BORD: 073-903 35 91

Vi ses på golfen!



10 11

efter matcherna tvättade man av sig i 
Närsån. 
År 1952 togs beslutet att man skulle 

bygga en ishockeybana. Mark ställdes till 
förfogande vid ”Aikakan”, området mellan 
Leif Thoréns tomt och granhäcken in 
mot Allan och Doris Nilssons tomt. Varje 
spelare blev ålagd att skaffa 12 bräder till 
att bygga sargen runt banan och till julen 
1952 var banan klar. Problemet blev att 
anlägga isen men efter många kvällars 
och nätters spolning fick man spelbar is. 

I slutet av januari invigdes banan med en 
match mot Burs. Resultatet? Seger för När 
med 11-1. Men redan året därpå byggde 
man en ny bana där Hattstugan nu ligger 
och den banan användes fram till 1963.
I november 1961 fattade När IF 

beslutet att bygga en ny idrottsplats med 
fotbollsplan och ishockeyrink vid den 
nya skolan. En av de drivande personerna 
bakom beslutet var föreningens dynamiske 
ordförande Sigvard Häglund. Stånga 
kommun ställde mark till förfogande med 
villkoret att skolan skulle få fri tillgång 
till idrottsplatsen. År 1962 började man 
bygga ishockeybanan som invigdes i 
januari 1963 och året därpå började man 
bygga klubbhuset och fotbollsplanen. 
Till klubbhuset behövdes virke så 
medlemmarna i När IF högg själva ner 
den skog som köpts på rot i Ardre och 
fraktade hem den till sågen. Efter långa 
diskussioner med Pastoratet kunde man 

1967 också bygga en tennisbana i den 
sydöstra delen av prästgårdsparken.
När IF har genom åren arrangerat 

och med framgång genomfört en rad 
större evenemang. En av de största 
organisatoriska utmaningarna var SM-
veckan i varpa i juli 1991 med 580 
deltagare som blev ett synnerligen lyckat 
och välorganiserat arrangemang med 
fantastiskt väder, strålande kastmark och 
en prisutdelning med underhållning av 
”Ainbusk Singers” som lockade drygt 
1000 personer. Men så hade När IF redan 
en viss vana efter att under flera år årligen 
ha arrangerat Närvarpan med deltagande 
från hela Gotland.
Två ”världsmästerskap” arrangeras 

årligen i När. Sedan 1982 anordnas 
varje sommar VM i bakpärk på Närs 
idrottsplats som tidsmässigt blir en nyttig 
genomkörare inför Stångaspelen några 
veckor senare. I mars arrangerar När IF 
varje år sedan 1976 i Närs bygdegård ett 
VM i bräus, det gotländska kortspelet 
med anor från medeltiden. Efter en 
mycket blygsam start 2009 anordnar När 
IF vidare varje år i slutet av juli det s.k. 
Viruddenloppet med olika klasser för 

Allan Nilsson Alvare

Invigningsmatchen i ishockey på Aikakan 

Pärk har alltid varit populärt i När 
och redan Carl von Linné upplevde 
pärkspelet när han övernattade i Närs 
prästgård under sin gotländska resa 
1741. I början av 1900-talet hölls allt 
fler organiserade pärktävlingar. Men 
närborna hade ingen idrottplats att träna 
på utan fick spela på ”Sagbacken” där 
NärKvenni nu ligger. På den tiden låg 
där ett sågverk och på sommaren under 
söndagseftermiddagarna när man var 
lediga samlades man på Sagbacken och 
delade upp sig i lag. Men som Sigvard 
Häglund, När IF:s mångårige ordförande, 
skriver i sin historik över klubben, 
fanns det ett problem: Kyrkoherde 
Torbjörnsson. Han tyckte absolut inte 
om att man idrottade på söndagarna 
så när han återvände från högmässan i 
Lau kyrka blev man varnade av utsända 
spejare och spelet avbröts. Alla sprang och 
gömde sig men när kyrkoherden väl hade 
passerat återupptogs spelet. 
Sedan Lauborna lyckats få arrendera 

prästmark för att anlägga en plan 
bestämde sig Närborna för att göra 
detsamma. Efter visst motstånd gav 

kyrkoherden med sig och man fick 
arrendera ett område mellan Fattigstugan 
och vägen ner mot ”Dam”. Men för att 
få arrendera mark krävdes det att man 
bildade en idrottsförening som stod för 
arrendet. Så på våren 1927 samlades 
några kompisar i sockenrummet i gamla 
skolan, senare församlingshemmet, och 
så bildades När IF med 13 medlemmar 
i den första medlemsförteckningen. Att 
iordningställa den arrenderade marken 
krävde mycket arbete. Många träd, 
stubbar och stenar skulle bort och diken 
skulle grävas. År 1935 plöjde man upp 
marken och sådde gräs och året därefter 
var det invigningsfest med pärkspel och 
varpkastning. 
När IF:s historia är fylld av liknande 

initiativ: byggande av nya idrottsplatser, 
genomförande av stora arrangemang, 
aktiviteter till förmån för ungdomar och 
barn, mm. År 1949 kom en ny generation 
in i föreningen och man rustade 
upp idrottsplatsen vid prästmarken. 
Fotbollsmål sattes upp och fotbollsdräkter 
inköptes. Fotbollsplanen användes för 
När IF:s seriematcher fram till 1966 och 

När IF fyller 90 år!

Spelet på Sagbacken
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FOTOUTSTÄLLNING i När Skolu 
90 år med När IF samt några  

nya emigrantöden

Invigning lördag 15 juli 

15 juli - 6 augusti

tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 14-17

Kaffeservering
 

Välkomna!

herrar och damer, killar och tjejer och 
barn. Deltagarantalet har vuxit och var i 
fjol uppe i 550
När det gäller det idrottsliga har pärken 

genom åren gett När stora framgångar. 
Under långa perioder har När varit den 
klart dominerande pärksocknen på 
Gotland och man har tagit hem ett stort 
antal mästartecken vid Stångaspelen. 
Mellan 1956-75 vann laget När I med 
Alvare Allan Nilsson som pärkkarl 
inte mindre än 11 titlar i bakpärk i 
Stångaspelen. Många menar att Allan 
Nilsson är Närs bäste pärkspelare genom 
tiderna. Annars är det fotbollen som alltid 
tilldragit sig stort intresse och När IF har 
i år avancerat upp i division IV. 
Damidrotten fick tidigt en stark 

ställning i När. Närs pärkspelande damer 
begärde att få spela med i Stångaspelen 
innan det ens fanns någon damklass 
och fick spela mot herrjuniorer. Senare 
kom Närs damer under en mängd 
år att totalt dominera Stångaspelens 
dampärk och När vann inte mindre än 
15 mästartitlar i Stånga med skollärare 
Las Jakobssons dotter Åsa som pärkkarl 
under åren 1984-2009. Inom fotbollen 
vann damlaget i början av 1980-talet den 

högsta divisionen på Gotland men kunde 
av ekonomiska skäl inte få spela i den 
högre fastlandsdivisionen. Åsa Jakobsson 
var också den stora fotbollsstjärnan som 
med tiden flyttade över till fastlandet 
och blev landslagsspelare med 56 spelade 
landskamper. Bredden i fotbollen 
visas av att När hade inte mindre än 
9 dam- och flicklag i olika serier. I det 
här sammanhanget måste också Anna 
Nilsson, Bengt-Rune och Gudrun 
Nilssons synskadade dotter, nämnas. År 
1988 återvände hon från Paralympics i 
Seoul med två silvermedaljer i lagkapp i 
simning och togs emot med en stor gala i 
Bygdegården. 
En person som betytt oerhört mycket för 

idrotten i När är skollärare Las Jakobsson 
som med sin bakgrund som gymnast såg 
till att skolungdomarna fick en positiv 
inställning till gymnastik och idrott. När 
man bläddrar i gamla tidningsurklipp från 
1970-80 talen återfinns Las som tränare/
lagledare på bild efter bild av lag från När 
i olika sporter – fotboll, volleyboll, etc. 
På 1980- och 1990-talet drev föreningen 
också en fritidsgård i klubbhuset som 
varje vecka samlade socknens ungdomar 
kring mängder av aktiviteter

I sommar – mellan 
15 juli och 6 augusti – 
kommer När IF:s 90 
år att vara huvudtemat 
på sockenfotogruppens 
årliga utställning i Skolu. 
Där tränger vi in mer 
på djupet i föreningens 
historia och verksamhet 
inom olika idrottsgrenar 
med mängder av foton. 
Staffan Wrigstad Åsa Jakobsson på fotbollsplanen
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Närs Sparbank
Öppettider:  Tisd kl.14 -18  torsd kl.14 -17

Liten, Trygg och Stabil

         www.narssparbank.se            Telefon  0498 - 49 22 67
         info@narssparbank.se           Telefax  0498 - 49 24 55

Bygdens bank - en bank nära dig

 
 
 
 
 
 
 

NÄR-LAU  
RÖDA KORS 

 
För 250:- stöder du  
När-Lau Röda Kors

 

BG: 900-8095 eller kontakta  
Leni Hedin  073 0671602 

 
 

Intresserad att hjälp till på kupan 
kontakta Irma Jakobsson 49 22 02
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Närsakarscen
Kontaktperson Maria Wrigstad
Informell grupp Närsakarscens vänner 
bildades som ett supportnätverk 
runt föreställningarna, servering och 
parkering. Ny ljusanläggning ska fixas. 
Önskedröm: En egen ljudanläggning.
 
Havspoolen och stranden
Kontaktpersoner Arne Ohlsson,  
Örjan Söderberg
Planerna är att iordningställa poolen 
igen, förbättra platsen med parkering 
och ställplats och servicefaciliteter 
för besökare och husbilar.  Ekonomisk 
förening finns, bidrag måste sökas. 
Önskedröm: Samordna och knyta 
ihop med Närshamn till gemensamt 
utvecklingsområde. 

Golfklubben
Kontaktperson Helen Nordenson
En 10-årig plan för att utveckla banan 
finns. Tänk på att dusch och bastu finns 
vid golfen och kan utnyttjas mer.
Önskedröm: Ett förbättrat och utökat 
gästboende. 

Hertakiosken
Kontaktperson Jan Randleff
Tillsammans med Herta stugägar- 
förening (som har styrelsemöte 
först under sommaren) undersöka 
möjligheterna att köpa loss 
kiosken och bedriva en förbättrad 
sommarverksamhet samt fixa till 
minigolfbanan.
Önskedröm: driva kiosken som ett 
projekt med ungdomar inom ramen 
för högstadiets unga företagarprogram. 

Information om När
Kontaktpersoner Ingela Almgren,  
Katrin Brännström
Informationstavlor ska sättas upp vid 
golfen, NärBodi, Herta m fl ställen. Nya 
skyltar ska sättas upp längs Linnéstigen.
Önskedröm: administratör till socknens 
hemsida nar.se. Sockenföreningen 
har möjlighet att arvodera intressent.  

Övriga idéer och drömmar
Holmrännan vid Närsholmen borde 
grävas upp igen. Skulle betyda mycket 
för vattenflödet och stränderna skulle 
bli fina. Pool i något av Jonas växthus.

Under de senaste åren har socknens 
alla föreningar – och det finns många! 
– halvårsvis samlats till gemensamma 
möten för att informera varandra om 
och koordinera våra olika aktiviteter. 
Samarbetet har nu utmynnat i tre 
stormöten för samtliga sockenbor i 
bygdegården under hösten och våren 
2017 under ledning av en erfaren 
processledare för att tillsammans 
diskutera, identifiera och formulera 
utvecklingsprojekt som vi tror på och vill 
satsa på under kommande år. Ett antal 
löst sammansatta grupper har bildats 
för att driva vidare de projektidéer 
som hittills framkommit. Det behövs 
nu många goda krafter och den som är 
intresserad att vara med kan gärna höra 
av sig till kontaktpersonerna nedan. 

Bostadsbyggande
Kontaktperson Sören Larsson 
Kartlägga socknen för att identifiera 
markområden som skulle vara möjliga 
att bygga på. Virudden och NärBygg 
genom FiNAB har visat intresse för 
att köpa Gotlandshems 16 lägenheter 
vid Mickelgårds och undersöker 
möjligheter att finansiera ett köp. 
Syftet är att renovera lägenheterna för 
fortsatt uthyrning. 
Önskedröm: Bygga höghus med 
restaurang och seniorbostäder. 

Närshamn
Kontaktperson Lena Häglund
Intressegrupp som tillsammans med 
Närshamns fiskehamnsförening som 
äger området vill utveckla hamnen till 

en attraktiv gästhamn och mötesplats. 
Diskuterar olika lösningar för avlopp. 
Planer på fiskförsäljning, förbättring av 
rökeriet. Årlig hamnfest.
Önskedröm: Café och bastu på kajen.  

Närsholmen
Kontaktperson Agneta Hörnsten
Pågående projekt om naturturism med 
fokus på fågelinformation och guidade 
turer. EU-bidrag sökt 2017 i Central Baltic 
Programme, ett gränsöverskridande EU-
program för centrala östersjöregionen. 
Önskedröm: En eldriven linfärja mellan 
Närshamn och Närsholmen. 

Träning/idrottsplatsen.  
Cykel- och vandringsled runt När
Kontaktperson Henrik Häglund
Lägga upp en cykel- och vandringsled 
runt hela socknen. En detaljkarta 
förbereds där leden förbinds med 
lämpliga ställen att rasta, fika eller 
handla i När. Förbereda för anslutande 
leder vidare till Burs och Lau. 
Önskedröm: Att det blir en aktiv 
och attraktiv led som alla känner sig 
delaktiga i och som används hela året. 

Planeringsmöten om socknens framtida utveckling
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Sommarens evenemang i När socken 2017

To 22 juni    ”Midsommar börjar”, Rock`n Rollkväll med flera band och trubadur, Gangvidefarm  
                    19.00-02.00  inträde 150 kr, se info i Bodi 
Lö 24 juni    ”Midsommardagen” USA-bilutställning, klädvisning, dans runt midsommarstången,    
 mm. se info i Bodi 
Lö 24 juni    Vernissage SommarGalleriet 12.00-17.00 se sep annons
Lö 24 juni    Vernissage Konst&Inredning 12.00-17-00 se sep annons
25.6-1.7       Anette Lang m fl, måleri i olika tekniker, utställning på Galleri NärKvänni
27-30 juni    Barnkörvecka ”SommarsjUng 17” i När Skolu. Avslutningskonsert i Rone kyrka 30 juni.
Lö 1 juli      VM i Bakpärk, När IF fotbollsplan
Lö 1 juli      Vernissage hos Ingela Almgren 13.00-18.00
On 5 juli      Musik och folkdans på Närsakarscen 19.00
9-22 juli      Kina, Riitta och hennes gäng, akvareller och oljor, Galleri NärKvänni
11-16 juli    Barnteater ”Diktatorn”, Boulevardteatern, Gangvidefarm 16.00. Biljettpris 120 kr
11-15 juli    Barnteaterkollo med Boulevardteatern på Gangvidefarm 9.30-15.00 tel 073-184 0922
12-15 juli    Teaterkurs för vuxna m Boulevardteatern på Gangvidefarm 9.30-15.00
To 13 juli    Smaklösa på Närsakarscen 19.00, vid regn Gangvidefarm
Fr 14 juli     Improvisationskväll m Boulevardteatern och Operaimprovisatörerna på Gangvide 20.00
Lö 15 juli    Invigning sockenfotoutställning i Skolu 14.00-17.00
Lö 15 juli    Hamlet med Boulevardteatern på Gangvidefarm 19.30
17-20 juli    Konstkurs från 6 år i Skolu 10.00-14.00. Mer info annons sid 28
Ti 18 juli     Håvningsdag m undersökning av livet i vattenbrynet för barn o vuxna, 14.00, info i  Bodi
18-23 juli    Barnteater ”Sagan om den lille farbrorn”, Boulevardteatern, Gangvidefarm 16.00. 
18-22 juli    Barnteaterkollo med Boulevardteatern på Gangvidefarm, 9.30-15.00, tel 073-184 0922 
18-21 juli    Teaterkurs för vuxna m Boulevardteatern, Gangvidefarm 18.00-21.00
On 19 juli   Årets stora golftävling NÄRKDAGEN. Priser från När-företagen, När GK
On 19 juli   Öppen gård hos familjen Hägg på Siglajvs, kl 13-17 
Fr 21 juli     Premiär ”förALLANdel”, revyföreställning på Närsakar, 19.30
21-23 juli    ”förALLANdel”, revyföreställning på Närsakar, för tider se sep annons sid 9
Lö 22 juli    Basar på Lau backar med Zaesarz fr kl 20.00
24-26 juli    Landslagets fotbollsskola för barn 6-13 år, När IF
24-30 juli    Klas Gauffin ställer ut målningar i Skolu. 
25- 26 juli   Gycklargruppen Trix på Närsakar, 22.00
To 27 juli     Viruddenloppet, När IF
27-30 juli    Marianne Norlén, målningar och skulptur, Galleri NärKvänni
Sö 30 juli    Samtal på Närsakarscen: ”Ryssen kommer”, Gotlands Balalajkaorkester. 19.00
Ti 1 aug     Jazzklassiker i nytt ljus, Jonas Granberg, Andreas Pettersson m.fl. När kyrka 19.00. Inträde
2-3 aug     SKANDAL! Med Besatta Teatern Närsakarscen 20.00
Lö 5 aug     Sockenfest på Närshamn tills m Närshamns Fiskeförening 11-16, se anslag 
Lö 19 aug   Energiexpo om energi och klimat vid Gangvidefarm från kl 10.00,  
                   After Work med kvällsaktiviteter
Lö 26 aug   Forneldarnas natt vid Nabbens fiskeläge, 20.00 

Juni-sept       Gymmet öppet dagligen 06.00-22.00 i Skolu 
         Bastun i Skolu är stängd under juni – aug. Bastubadare hänvisas till När Golfklubb.
15 juli–6 aug: Fotoutställning och café med hembakt i Skolu, tisd, torsd, lö-sönd 14-17
         Bio i Bygdegården under sommaren. Programmet inte fastställt vid pressläggning,  
                    se anslag i Bodi, När och Närkar på Facebook och på nar.se
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västerut och de nyanlända som ville bli 
amerikanska medborgare hade rätt att 
gratis få ca 65 hektar mark att bosätta 
sig på och odla upp. När man bott på 
marken i fem år fick man enligt den 
s.k. Homesteadlagen full äganderätt till 
marken mot en mindre avgift. Men sedan 
gällde det ju att skaffa oxar, utsäde och 
redskap för att kunna bygga sig ett eget 
hus och odla upp jorden. Det gjorde 
att många män utvandrade ensamma 
och arbetade vid järnvägsbyggena eller i 
skogen för att tjäna ihop pengar och sedan 
kunna skicka hem biljetter till frun och 
barnen som var kvar i Sverige. Lite senare 
stannade många utvandrare i Chicago 
och började arbeta i industrin eller som 
t.ex. byggnadsarbetare och snickare. Och 
många ensamstående kvinnor stannade i 
städerna för att arbeta som hembiträden 
och på den marknaden var svenskorna 
mycket eftersökta.
Sockenföreningens fotogrupp har 

försökt att fånga några av dessa 
emigranters livsöden genom att samla 
in gamla fotografier och ta del av brev 
som sänts hem. I förra årets utställning 
möter man Närbor som t.ex. Matilda 
Johansson från Mickelgårds som 
utvandrade 1888 och efter några år som 
hembiträde i Chicagotrakten hamnade i 

Los Angelesområdet; bröderna Karl och 
Oskar Olsson – skomakare Olssons sårkar 
– från Hägdarve som bosatte sig i Oregon 
på den amerikanska västkusten; de tre 
syskonen Lars, Olof och Karolina Larsson 
från Mickelgårds som emigrerade alla tre 
och odlade upp mark i Mellanvästern; 
Olof Häglund från Alvare som blev 
mekaniker vid ett flygbolag i Chicago 
men sedan förflyttades av företaget till San 
Franciscotrakten; Emma Jakobsdotter 
från Bote som bara 17 år gammal flyttade 
ut med sin moster som bodde i Amerika 
och bosatte sig i Massachusetts. Men 
också Oskar Nilsson från Dalbo som 
efter sju år i USA kom hem och gifte sig 
med sin ungdomskärlek Julia från Frigges 
och köpte gården Häffinds i Burs, där 
han sedan ensam byggde en ny ladugård; 
Arvid Nilsson från Tiricke som begav sig 
iväg 1902 och kom hem 1908 för att hälsa 
på men blev övertalad av sin mamma att 
flytta hem och ta över gården eftersom 
hans bröder aldrig kunde hålla sams och 
som fick åka tillbaka och hämta sina saker 
utan att lyckas övertala sin trolovade, en 
svensk hattsömmerska, att följa med till 
Gotland. Vid årets utställning möter man 
en rad nya livsöden, bl.a. från gårdar på 
När som inte längre existerar.
Staffan Wrigstad 

Olof Häglund Alvare på bilutflykt i Kalifornien med sin familj

Mellan 1865-1940 utvandrade drygt 
400 Närbor till Amerika. Den största 
emigrantvågen inföll under 1880-talet och 
då såg När annorlunda ut jämfört med i 
dag. Förra året hade När ca 415 fastboende 
invånare men 1874 låg befolkningssiffran 
uppe i 1 256 personer, dvs tre gånger 
så många! Antalet hushåll hade ökat 
mycket snabbt på några decennier och 
det fanns en mängd torp och små stugor 
som inte finns längre och familjerna var 
stora. Bristen på odlingsmark hade blivit 
akut. Det vanliga var ju att den äldste 
sonen eller ibland dottern inom familjen 
övertog gården efter föräldrarna. De 
yngre syskonen fick då hoppas att kunna 
gifta sig till andra gårdar men alltfler 
tvingades arbeta som pigor och drängar. I 
det här läget blev emigrationen för många 
ett oundvikligt och lockande alternativ. 
Som någon berättade om sin farfar som 
utvandrade men sedan kom tillbaka: ”I 
Sverige kunde man tjäna på sin höjd 100 
kr på ett år som dräng men i Amerika 
kom man ganska lätt upp i 1000 kr.” 
Att resa till Amerika på den tiden var ett 

kolossalt företag jämfört med hur det är i 
dag. Nu kan man flyga till New York på 
6 ½ timmar från Arlanda men då kunde  

 
 
 

det ta veckor innan man var framme i 
New York och immigrationsstationen 
på Ellis Island. Och då återstod ofta ett 
antal dagar innan man nådde de områden 
i Mellanvästern dit emigranterna sökte 
sig – Chicago, Minnesota, Michigan, etc. 
Man sökte sig ofta till områden där andra 
svenskar och ännu hellre gotlänningar 
bodde. Och där förhållandena i viss 
utsträckning påminde om hemlandet.  
Av de 400 Närbor som utvandrade 

kom drygt 100 tillbaka efter några år i 
Amerika. Flera av dem kom hem med 
sparade pengar som kunde investeras i 
en ny gård eller i gården som de tog över. 
Men andra lyckades inte så bra och en del 
hade dessutom sin familj kvar hemma. 
Några reste över flera gånger, t.ex. Johan 
Pettersson i den s.k. Amerikavillan i 
närheten av NärBodi, som gjorde inte 
mindre än fem resor fram och tillbaka 
över Atlanten.
Men huvudparten av emigranterna 

blev kvar i Amerika och startade ett nytt 
liv där. Amerika ville ju ha immigranter 
som kunde odla upp landet allt längre 

Emigrationen från När

Kö av immigranter vid Ellis Island i New York

Det tunga avskedet när Emma Jakobsdotter 17 år  
gammal skall ge sig i väg till Amerika.
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I sommar har vi en helt ny butik som 
förhoppningsvis skall hålla kyla lite 
bättre än den i chokladeriet, och den är 
rymligare också. Allt annat är som vanligt, 
chokladtillverkningen är där den brukar 
vara, man kan se hur jag/vi jobbar genom 
det stora fönstret. Sittmöjligheterna är 
där dom brukar vara, både ute och inne. 
Den lilla gårdsbutiken flyttar in i den 
nya butiken och kommer inte att vara 
obemannad, frallor kommer INTE att 
finnas vid oss längre, men i caféet kan 
man fika med lite enklare mackor, och 
såklart praliner, hembakade kakor och 
min chokladtårta. Vi kommer även att 
utöka sortimentet med lite olika varor 
både ätbart och inte ätbart.  Öppettider 
kommer att vara 11-17 alla dagar. 

Och så kommer vi att ha musikkvällar i 
sommar. Fem torsdagar i juli kl 19.00 
kommer vi att ha olika grupper som 
kommer och underhåller oss, vi kommer 
att ta inträde dessa kvällar, 100 kr pp, 
barn under 15 år är gratis. 

 
 

6 juli: Harmonie.   
Mia Löfgren, Anna-Lena Svensson, 

Cattis Svensson och Lisbeth Östman. 
 

13 juli: Kapten Lounge.   
Anders Björkqvist, Rune Fröling och 

Kjell Gardarfve.
 

20 juli: Dan u Kjell.  
Dan Svensson och Kjell Tomsson.

 
27 juli: Anders och Julia.  

Anders Björkqvist och Julia Westberg. 
 

3 aug: Lucinda Rydqvist
 
Efter som detta är nytt för i år så hoppas 
vi att många vill komma och lyssna, fika 
och umgås, och såklart att det kommer 
att vara toppen väder dessa torsdagar, för i 
första hand kommer vi att vara utomhus, 
så om vi blir många kan det vara bra att ta 
med något att sitta i/på, vid dåligt väder 
knölar vi in oss i chokladeriets övervåning, 
och vid halvdåligt väder så kanske vi får 
klä oss bra och gilla läget och vara ute. 

Vi ser framemot en underbar sommar och  
hälsar alla välkomna att förgylla den med oss. 

Välkomna önskar Lotta med personal

Jonas Växthus i När
Sommarblommor, perenner, amplar, kryddväxter m.m. 

Stor sortering - allt från egen odling.

ÖPPET: 15 mars-15 juli  vard.10-19  lö-sö, helg 10-16 

 
 

Välkomna! 

Jonas Växthus
enderbergjonas@gmail.com   Jonas 073-587 59 25

Nytt för i år: Buskar och träd.
Tillverkning av oisolerade förrådsbodar  

på beställning.

PONNYRIDNING!
Kolla hemsida eller 
ring 073-184 09 22
för tider.
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Ingela Almgren
Franska och gotländska bilder
Vernissage lördag 1 juli 13 -18  

Öppet alla dagar till 16 juli
När Bomunds i Hammaren 668

0708-441712

Allt inom

TRÄDGÅRD

När, Gotland

KONST-kurs i När/Skolu 2017  
Deltagare från 6år är välkomna med förälder eller  
utan till sommarens konstläger.  

Vi arbetar i olika material; trä, textil, lera, 

återbruk samt med bildframställning.  

När. 17 juli-20 juli, 1.200:-/delt. Ingår fika. 
Månd-torsd; 10.00-14.00, max antal 15.  

VÄLKOMMEN HÄLSAR; 
Carina Johansson (Lärare/konstpedagog) 

Boka via mail; carina.carina@spray.se 
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Skolu
Företagare och olika aktiviteter fortsätter 
sin verksamhet i Skolu. 

Församlingshemmet
Samtliga lägenheter i församlingshemmet 
har varit uthyrda sedan inflyttningen 
2014.

Mjölkmaskin till Syrien 
Under hösten 2016 genomförde 
Virudden tillsammans med LRF ett 
samprojekt. 
Projektet gick ut på att nedmontera 
en mjölkmaskinsanläggning, som 
Dalbo-Kjell hade skänkt, och sedan 
vidarebefordra denna anläggning till ett 
bondekooperativ i Syrien. Anläggningen 
hämtades i När, togs till Stockholm och 
sedan vidare med container till en liten 
by i Syrien. 

Lekplats 
Ett samprojekt mellan Virudden och När 
IF har påbörjats om att bygga en lekplats 
mellan Skolu och idrottsplatsen. 

FiNAB
Gotlandshem har 
beslutat att sälja 
valda delar av sitt 
lägenhetsbestånd på öppna marknaden. 
Bland andra finns tankar om att sälja 
lägenhetsbeståndet vid Mickelgårds i 
När. FiNAB har visat intresse för att 
köpa dessa lägenheter, förutsatt att vi kan 
finansiera ett köp.   

Bastun
SPA-delen i bastun i Skolu bokas via 
Erling Häglund, tfn: 070-789 21 56. 
Bastun i Skolu kommer att vara stängd 
under juni – augusti. Bastubadare 
hänvisas till När Golfklubb. 

Lediga lokaler
Det finns lediga lokaler i Skolu som kan 
användas till många olika verksamheter. 
Vi är öppna för flexibla lösningar vare sig 
du vill hyra för lång tid eller kort tid.   
Om intresse finns att hyra eller om du 
har andra idéer kontakta oss gärna via 
mejl: virudden@gmail.com  

Virudden Utveckling AB



30 31

Spända muskler kan bli mjuka och elastiska
Jag är utbildad certifierad Medicinsk Massageterapeut med  

verksamhet även i Skolu på När - till exempel: 
Ansiktmassage • Strain & Counterstrain • Kroppsterapeutisk behandling 

Taktil massage • Svensk Klassisk Massage • Hot stone massage  
Finns på När varannan måndag juni-aug, 

resten av året varje måndag  
Bokning:cillasmassageohalsa.bokadirekt.se  
Kontakta mig gärna om ni har frågor







Välkomna!

Dagmar Johansson
Kvinnfolki, Donners plats, Visby

daggan@agnus.se  www.agnus.se

Källingknutens hantverksbutik

En gotländsk hantverksbutik i Garda 
på östra Gotland med en mång-
fald av hantverk i olika material och 
tekniker. Öppet hela året, se Öppet 
Gotland appen

Kaffe, kaffebröd, glass och dryck.

www.facebook.com/kallingknutens-
hantverk

Diktatorn 
efter en bok av Ulf Stark

W11-16 juli 
“Barnen gapskrattar….
- en rolig, färgstark och 
musiksvängig scenberättelse om integritet, 
samexistens, tolerans och att tänka själv.” DN

Sagan om den lilla farbrorn
efter en bok av Barbro Lindgren

W18-23 juli 
”Detta är en helt 
underbar föreställning,
ren magi!” 
(Kulturbloggen)

Även teaterläger vecka 28 och 29 för barn 7-12 år.

W14 juli kl 19.30 Improkväll 
med skådespelare från Boulevardteatern 
och Operaimprovisatörerna

W15 juli kl 19:30 Hamlet 
- en stand up 
en man 20 roller med Roger Westberg
”Ett litet mästerverk” DN

Nybörjarkurs i teater för vuxna
Kurs 1: W12-14 juli kl 9.30-15
Kurs 2: W18-21 juli kl 18-21

W Gästar Gotland i När, på Gangvide Farm W

W  W  W

Info: Gangvide Farm, 073-184 09 22 
Biljetter: Ticketmaster.se/ Närbodi 
samt på plats 1 tim innan föreställning
Servering och kaffe -passa på att klappa på kaniner, 
rida och paddla kanot.
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Göran Larssons Gräv

Telefon 49 20 53   
Mobil  070-200 92 56

Utför alla slags 
grävarbeten

Närs Bil & Traktor
Ingvar Andersson

Bosarve När

Tel 49 21 29

Vi utför reparationer av bilar, traktorer,

lantbruksmaskiner, gräsklippare m.m.

Även mindre smidesarbeten

- 40 år i branschen

Ring Christer Norrby tel 070 - 570 37 95
 christer.norrby@swipnet.se När Hallute 109   623 48 Stånga

Allt inom markentreprenad inklusive rådgivning

Specialiserad på avloppsanläggningar och husgrunder
Sköter även tillstånd och projektering för nya avlopp  

Vintertillsyn av fastigheter         

... din läsning av 
Närkontakten

Thomas Rosén heter jag och håller 
till i grannsokni, Lau (ifall du vill 
sluta läsa här)
Jag har fått förtroendet, vilket jag 
är mycket stolt och glad över, att 
ansvara för den tekniska produktio-
nen av denna eminenta produkt.
I händelse av att Du, eller om Du 
känner någon som har, behov av 

mina tjänster så levererar jag precis 
allt som har med tryckning att göra.
Tidningar, kontorstryck, skyltar, 
flaggor, dekaler. Ja allt du kan tänka 
Dig. (och en hel del till)
Jag har trettio års erfarenhet av att 
driva eget tryckeri och kan bistå 
Dig med allt som är värt att veta i 
den här branschen.
Mina erfarenheter kostar dig 
ingenting.

Självklart är jag ute efter Dina 
pengar!
Bara i mycket mindre omfattning 
än alla andra!
Om inte annat kan du väl stanna till 
i Lau (Jag har flagga vid vägkanten) 
så kan jag åtminstone få bjuda Dig 
på kaffi.

Välkommen!

Ring, maila eller kom förbi.
Precis När det passar Dig!

Förlåt att jag stör ......

Namnlöst-3   1 2017-04-28   18:31
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Föreningen Närheten

Närheten är en förening med lokal 
i Skolu som startade 1991. Här 
träffas pensionärer, personer med 
funktionshinder, långtidssjukskrivna 
och andra daglediga en gång i veckan.  
  Målsättningen är att skapa förutsättningar 
att kunna bo kvar i hembygden i 
gemenskap med andra samt att få en 
meningsfull samvaro. Det är också en 
mötesplats där nyinflyttade kan hitta nya 
bekantskaper. Besökarna kommer främst 
från Närområdet inkluderat Burs och Lau, 
men vi har även deltagare mera långväga 
ifrån. Det är pensionärerna själva som 
driver verksamheten, helt ideellt, utan 
kommunal inblandning eller bidrag.
Ett fantastiskt arbete görs med att 

hitta olika aktiviteter, föredragshållare, 
musiker, utflykter mm. Det kan vara allt 
från kortspel till fester, eller ett tema kring 
seder och bruk. Föreningslivet i socknarna 
runt omkring ställer ibland upp som 

värdar för vissa aktiviteter.
 Deltagarna fungerar också som 

chaufförer och hämtar personer som 
inte själva kan ta sig till träffarna. På 
hemvägen stannar man till vid affären och 
får hjälp med handling. Den som behöver 
kan även få hjälp med tvätten eftersom 
Närheten äger en tvättpelare tillsammans 
med När IF.
Besöksunderlaget ligger konstant runt 

1000 besökare per år. Det kommer hela 
tiden till nya besökare vilket visar på 
betydelsen av att komma samman. Sedan 
några år tillbaka samarbetar Närheten 
med Virudden AB som numera äger 
Skolu och man har bl a genomfört ett 
friskvårdsprojekt där även När IF var 
delaktiga. 
 
Har du frågor om verksamheten så ring: 
Jane Lindell Ljunggren, sekr. tel  49 24 25 
Sören Larsson ordf.  tel  49 20 73.

Hattstugan är ett privat drivet demensboende 
med plats för 10 personer. Verksamheten 
startade 1994. Vi har avtal med Region 
Gotland som köper våra tjänster. Hattstugan 
fick 2016 års Solstickanpris som delades ut av 
Prinsessan Christina i maj 2016.
 Demensvård som fungerar i en trygg 
harmonisk miljö där vi hela tiden arbetar 
för ett levande värdigt liv, livet ut. Det 
innebär ett arbete där vi helt har fokus på 
att ligga steget före, vad gäller kvaliteten på 
omvårdnadsinsatser och medarbetaromtanke. 
Det har visat sig väl värt. Genom att dra nytta 
av nya råd och rön, metoder och tekniker 
har vi kunnat underlätta och förbättra vårt 
arbete. Vi använder bl.a metoderna taktil 
massage, reminiscens, validation, musik/
rörelse, högläsning mm, vilket har lett till ett 
ökat välbefinnande för alla inblandade.
 Vi har en fantastisk trädgård som genom 
att vara en del av omvårdnaden ger mycket 
i form av lugn, stimulans, arbete.  Denna 
trädgård har under det senaste året förbättrats 
och förfinats mycket.
 Vi har också inrättat en Jubileumsfond, 

i första hand för att kunna skapa en 
vinterträdgård inom en inte alltför lång 
tidsperiod. En oas där våra pensionärer kan 
njuta året runt. Vi ska också kunna ”låna ut” 
den till andra äldreboenden som vill ha ett 
utflyktsmål, framför allt vintertid. Men ännu 
saknas pengar att sätta igång. Bankgiro 5116-
0299, märk Hattstugans Jubileumsfond. 
Bidrag tas tacksamt emot.
 Hattstugan har en väl dokumenterad policy 
för hela omvårdnaden, individuellt anpassad 
för var och en som bor här. En viktig uppgift 
för oss är att vara länken mellan i dag och i går, 

mellan personen med demenshandikappet 
och dennes familj. De anhöriga har stor 
betydelse i vårt arbete och vi kan också 
vara ett stöd för dem i olika situationer. Var 
och en som bor här ska få leva ett så bra liv 
som möjligt utifrån sina intressen, behov 
och förutsättningar livet ut, trots ett svårt 
handikapp.  
 Medarbetarna är vår största tillgång och 
nyckeln till framgång. Alla är med och 
formar innehållet i verksamheten och 
anpassar sin insats till dem som bor här. 
Varje medarbetares kunskap och specifika 
kompetens gör vårt team ännu starkare. Det 
finns inga mediciner i världen som kan göra 
vad en god medmänsklig kontakt kan uppnå.
 Vi delar gärna med oss av vår kunskap och 
våra erfarenheter och vi anlitas ofta för 
utbildningsinsatser av olika slag. Vi håller 
föreläsningar och kan handleda i det direkta 
omvårdnadsarbetet ute på enheter. Vi utbildar 
runt om i hela landet från Kalix i norr till 
Lund i söder. Vi har varit anlitade av ett 
80-tal kommuner och vi får årligen många 
studiebesök från hela landet.
 
Kontakt: Pia Lindell, Jane Lindell Ljunggren 
Tel: 0498-49 24 25
info@hattstugan.se         www.hattstugan.se

En hjärtstartare finns på  
Hattstugan tillgänglig  
dygnet runt för alla!
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Vi utför diverse gräv- och schaktarbeten, 
tillhandahåller och sorterar jord och grus, gör 
trädgårdsanläggningar, bygger stenmurar och 

uteplatser, utför transporter.  
Vi har grävmaskiner från 3 - 24 ton, 

band eller hjulburna. Hjullastare, lastbil. 
 

Välkommen med er förfrågan!

Närschakt AB

Mobil: 073 97 09 260  Adress: Hallsarve När, 623 48 Stånga


