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Verksamhet under 2019
Scenen och hela anläggningen vid 
Närsakar är vårt största och mest 
arbetsintensiva åtagande. Vi fortsätter att 
underhålla och förbättra anläggningarna 
och på olika sätt se till att de fylls med 
aktiviteter. Sommarens evenemang finns 
på sid 7.
Vi administrerar hela socknens hemsida 

www.nar.se och lägger löpande ut 
information under När och Närkar på 
Facebook. 
Under våren arrangerade vi en teaterresa 

till Länsteaterns uppsättning ”Anna och 
Jacob Dubbe”. 
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 inte vid 

Öndarvegropen som vanligt sista april 
eftersom brandrisken var för stor. Men 
runt 40 personer samlades ändå, grillade 
korv, drack kaffe och sjöng in våren.
Årets utgåva av NärKontakten kommer 

ut som vanligt till midsommar i 1500 ex. 
Hela tidningen finns även på hemsidan.
Den årliga städningen på Närsholmen 

kommer att äga rum 18 juli kl 14 så 
att även sommarborna kan känna sig 
delaktiga. Vi sopsorterar på plats. Kaffe 
och korvgrillning. 
En lista över samtliga evenemang som 

äger rum i socknen under sommarhalvåret 
finns uppsatt i Bodi och runtom i 
närområdet.
Sockenfotogruppen öppnar en ny 

fotoutställning med café i Skolu 13 juli-
4 aug. med ett intressant urval bilder från 
När förr i tiden. Arbetet med Bygdeband 
fortsätter.

25 juli blir det en håvningsdag för barn 
och vuxna där vi undersöker och lär oss 
om livet i vattenbrynet, skapar akvarier 
och har picknick. Tid och plats anslås i 
Bodi.
En nyröjd och nyskyltad Linnéstig 

återinvigdes 25 maj och ett omarbetat 
informationshäfte finns att köpa för 30 
kr. En ny startplats med parkering finns 
nu vid Gannor bro i Lau. Vi fortsätter 
betningen med lamm och lammungar 
från Nylunda för att hålla öppet inom det 
stängslade området. Nya bikupor finns 
utplacerade vid rastplatsen. 
Den årliga sockenfesten kommer att 

genomföras på Närshamn lördag 3 augusti 
tillsammans med Närs fiskehamnsförening 
efter liknande koncept som föregående 
sommars succé. 
Forneldarnas natt kommer att iakttas 

vid något av våra fiskelägen 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 2019. Vi tar gärna emot 
förslag på ytterligare aktiviteter.

Göran Olofsson, ordförande
Ellvy Nilsson, vice ordförande
Kickan Karlsson, sekreterare
Conny Hörnsten, kassör
Eva Bülow, ledamot
Jan Nilert, ledamot
Rosita Erlandsdotter, suppleant

Styrelsen för När Sockenförening 2019
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Närsakar
Arne Ohlsson (smk)
Maj Bergström
Ronny Dellevik
Barbro Ekvall
Rosita Erlandsdotter
Maj-Britt Hallqvist
Leni Hedin
Inga-Britt Hejdenberg
Nisse Hägring
Conny Hörnsten
Lisbeth Kristiansson
Jan Nilert
Allan Nilsson
Ellvy Nilsson
Christer Norrby
Birgitta Ohlsson
Göran Olofsson
Kurre Scallur
 
Närsakarscen
Per Karlsson (smk)
Örjan Herlitz
Maria Wrigstad

Arbetsgrupperna
Linnéstigen
Rosita Erlandsdotter (smk)
Ingela Almgren
Birgitta Dahlqvist
Nisse Hägring
Allan Nilsson
Christer Norrby 
Göran Olofsson
Olof Söderström
Maria Wrigstad
Staffan Wrigstad

Sockenfoto
Staffan Wrigstad (smk)
Maria Ahlby
Maj Bergström
Maja Gredemark
Leni Hedin
Mari Håkansson
Lisbeth Kristiansson
Sola Larsson
 
 
 

NärKontakten
Maria Wrigstad (smk) 
Paula Jakobsson 

Fågeltornet
Per Karlsson (smk)
Rosita Erlandsdotter

Kläder&Inventarier
Irma Jakobsson (smk)
Ellvy Nilsson
 
Hemsidan 
Hannah Jakobsson

Smedjan
Nils Hägring (smk)
Arne Ohlsson
Lasse Thulin
 
Fiskekort
Kontaktperson:  
Kickan Karlsson
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på Gangvide Farm i När

B
TFölj oss på

Aven Teaterläger vecka 
29 och 30 för barn 7-12 år 
samt improkurs för vuxna 
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Kabaret Witzi - med gästartister
19 juli kl 20
Sång, musik, humor - galet, fräckt, absurt!

Hugo - elak, blodtörstig och  
JÄTTEFARLIG? (från 3 år)  16-24 juli kl 16

Hur långt når Alfons? 
(från 3 år) 
25- 28 juli kl 16

Information och Biljetter 
Info: Gangvide Farm, 073-184 09 22
Biljetter: Ticketmaster.se,
Närbodi (affär) eller på plats 1 tim 
innan föreställning

Servering och kaffe - passa på att 
klappa kaninerna, rida och paddla kanot.

www.boulevardteatern.se

Medverkande: Evert Jansson, Bengt-Åke Rundqvist, 
Thomas Jankert, Elin Herlitz, Anna Jankert och 
kapellmästare Carl Herlitz. Regi: Örjan Herlitz

Premiär: 9 augusti
Föreställningar:  9, 10, 11, 16, 17, 18 augusti
Bokning och info:  biljettkiosken.se/allan

0706-733 663  eller  0733-390 820

Biljetter köps i NärBodi, på Gangvide farm eller på plats
Vuxen 220 kr Barn/stud 150 kr

Info: 073-184 09 22

Närsakarscen i När 26 & 27 juli kl 22.00

 
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



PROGRAM SOMMAREN 2019

Onsdag 17 juli kl. 19.30 ”Sånger som 
berör” 
Maja Berggren, utbildad vid Balettakademin 
i Göteborg, kommer tillsammans med Gregor 
Bergman att framföra berättande texter och 
vackra melodier. Somriga toner av bl.a Helen 
Sjöholm, Ted Gärdestad, Abba och Sarah 
Dawn Finer blandas med mäktiga musikallåtar 
som värmer och berör.
Biljetter 150 kr för vuxna, 100 kr för barn.
Biljetter finns att köpa i NärBodi, 
Gangvidefarm och på plats. 
Kaffeservering och hamburgeri innan 
föreställningen från kl 18.30.  
Info 073-184 09 22

Fredag 26 och lördag 27 juli kl. 22.00: 
Gycklargruppen TRIX ”ELDSTORM”
En sprakande eldshow som inte lämnar någon 
oberörd. Biljetter 220 kr för vuxna, 150 kr 
för barn. Biljetter finns att köpa i NärBodi, 
Gangvidefarm och på plats.
Kaffeservering och hamburgeri innan 
föreställningen från kl 20.30.  
Info 073-184 09 22

Sommarens pjäs kallar vi: förALLANdel 2.0 
med en och annan Allfåns

Premiär:  fredagen den 9 augusti kl. 19.00
Speldagar: 
    lördagen den 10 augusti kl. 15.00
                lördagen den 10 augusti kl. 19.00
                söndagen den 11 augusti kl. 15.00
                fredagen den 16 augusti kl. 19.00
                lördagen den 17 augusti kl. 15.00
                lördagen den 17 augusti kl. 19.00
                söndagen den 18 augusti kl. 15.00

FörALLANdel 2.0 innehåller kända och
okända texter av Allan Nilsson och Allan
Edvall, dessa giganter inom svensk teater. 
2.0 är en utveckling av pjäsen från 2016. Nya
texter har nu tillkommit och några strukits.
Några sketcher, verser och sånger av Risto
Leino, alltså Allfåns från Lau, kompletterar de
två Allan. Två nya skådespelare Anna Jankert
och Thomas Jankert och en musiker Carl
Herlitz har engagerats. Annars är pjäsen att
betrakta som en revy med ibland allvarligt
innehåll. Vi är glada att få återkomma med
pjäsen då vi fått många förfrågningar om att
ta upp den igen. Och spelplatsen vid Närsakar
är lika underskön som alltid. Säger Örjan
Herlitz, regissör.
Biljetter på plats 250 kr vuxna, 230 kr i
NärBodi, 125 kr barn. Kaffeservering innan
föreställningen och i pausen.
Info och bokningar även på
biljettkiosken.se/allan samt på 0733-390820
eller 0706-733 663

Scenen på Närsakar är också tillgänglig för 
fester, bröllop eller andra arrangemang.
Bokning och information ring: 073-184 09 22

Vid dåligt väder ring 073-184 09 22 eller kolla 
Facebook ”När o Närkar”
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ALLT OM MAT
på När sommaren 2019

Lagad mat: Restaurang Fransan 
på Golfen, med dagens husmans, 
pizza och à la carte varje dag från 
midsommar till mitten av september.                    
Strandakar Hotell och Restaurang.  
Öppet dagligen för mat, dryck eller 
bara en kaffe. Grillkvällar varje torsdag 
27.6 -15.8, även måndagkvällar 8-29.7.    
        
Frukost: Hos Olivia på Bageri Bosarve 
från kl 8, Gangvidefarm kl 8-10 under 
sommaren, på Fransan från kl  8.00 
(smörgås och kaffe/te). 

ICA NärBodi: allt i matvaruväg, 
manuell ostdisk, färdiga smörgåsar, 
glass. 

Gårdsbutiker: Lassens grönsaker, 
Frigges rotgrönsaker, sparris och ägg, 
Lottas gårdsbutik vid Gotlandsgårdens 
konfektyr med egna och andra 
gotländska specialiteter, potatis vid 
Christer på Dalbo gård och hos Allan 
Nilsson i Nylunda. Birgitta Dahlqvist, 
Nylunda gård, med fryst lammkött och 
lammkorv. 
 
Glass:  NärBodi, Fransan, Jonas 
växthus, Gangvidefarm. 

Café: Bageri Bosarve, Lottas choklad, 
Fransan på Golfen, Skolu under 
fotoutställningen 13 juli – 4 aug (se 
sep annons sid 31). 

Ägg: Jonas växthus, Frigges, Mari 
Göransson vid Kulle (Dalbovägen) och 
Bert Larsson vid Galls (Dalbovägen). 

Fisk på Närshamns Rökeri och 
Fisk, färskfångad, filéad, rökt, fryst 
eller inlagd. Tallrik med fisk och 
potatissallad på plats. 

Matbröd, smörgåsar, bullar och 
småkakor från Olivias stenugnsbageri 
vid Bosarve gård. 

Choklad: Lotta vid Gotlandsgårdens 
konfektyr. 

Honung: Tommy Kristiansson och 
Allan Nilsson i Nylunda. 

Hamngårdens sylt (salmbärssylt, 
senap) hos Birgitta och Owe Wallström 
i Hamngården eller i Bodi.
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Öppettider
21/6 Midsommarafton 8 - 12

24 juni - 11 augusti 8 - 15 
stängt på söndagar

Adress: När Bosarve 178
Bageri BosarveBageriBosarve

Stenugnsbakat surdegsbröd och sötebröd

LASS’NS GRÖNSAKER

Mobil 073-180 76 30

Gårdsbutik med ekologiskt
odlade tomater,

grönsaker och potatis

lassnsgronsakar

1km från Närs kyrka på 
vägen mot Herta
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I. Nyinvigning av Linnéstigen 
Linnéstigen anlades och invigdes första 
gången under Linnéåret 2007. Sedan 
dess har den nyttjats flitigt under årets 
alla månader av uppskattande vandrare, 
blomsterälskare, hundägare och 
fågelskådare. Men efter 12 år tar tillväxt, 
väder och vind sitt pris och lördagen 
den 25 maj 2019 var det dags för en 
återinvigning av Linnéstigen, nu helt 
nyröjd, med nya fräscha skyltar och en 
ny startplats vid Gannor bro i Lau. Nya 
stättor och picknickbord har tillkommit, 
småbroarna har reparerats och runt 
grillen har stockarna fått nya sittbräder.  
Bikupor har placerats ut vid Dam och 
informationsskriften har omarbetats och 
tryckts upp i 1000 ex. Hela projektet 
har genomförts av När Sockenförening i 
samarbete med Lau Hembygdsförening. 
Men absolut drivande i hela arbetet har 
varit Rosita Erlandsdotter, utan vars 
årslånga envisa personliga engagemang 
och egenhändiga röjningsinsatser längs 
hela stigen och de tre bronsåldersgravarna 

det inte hade blivit någon ”ny” Linnéstig 
alls. Vi är alla tacksamma för det arbete 
Rosita lagt ner!
Nyinvigningen blev en mycket lyckad 

och solig men något blåsig dag med 
runt 70 st naturintresserade vandrare 
som från startplatsen vid kyrkan gick ner 
mot Prästbron. Där väntade Inga-Lena 
Östbrant och Carolina Sundblad från 
skogsstyrelsen, som efter några välkomst- 
och invigningsord av Maria Wrigstad från 
När sockenförening, guidade oss längs 
Närsån mellan Prästbron och rastplatsen 
vid Dam. De berättade kunnigt om 
Linné och hans resa genom När, växter, 
erosion och samspelet mellan vatten, skog 
och åkermark. Halvvägs upp mot Dam 
fanns även Pia Lindberg och Annika 
Broms från länsstyrelsen som pratade 
om miljöövervakning av vattendrag, livet 
i ån och demonstrerade elfiske för en 
fascinerad skara besökare.
På rastplatsen vid Dambron bjöd När 

sockenförening alla på kaffe och hembakta 
bullar, något som blev mycket uppskattat 

Vandringsleder i socknen
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efter en lång och innehållsrik förmiddag 
och folk myllrade runt allmänt glada. 
Tack riktades till alla dem som på olika 
sätt medverkat runt stigens ”nytändning” 
och de fyra guiderna avtackades med var 
sin burk honung från Gunnar Mannervik 
i Lau. Ett alldeles speciellt stort tack fick 
Rosita för sitt idoga arbete och en fin 
blomsterampel överlämnades.  
Därefter fortsatte vandringen upp 

längs stigen med häfte i hand och med 
oss fanns vår guide Stefan Haase som 
initierat berättade om kulturmiljön 
längs Närsån, kvarnar, sågar och andra 
kulturlämningar. Efter ett tag leder stigen 
in i Lau socken och framkomna till den 
nya startplatsen vid Gannor bro gav Stefan 
oss en spännande historik av platsen med 
omgivning. Lau hembygdsförening bjöd 
på hemgjord rabarbersaft och kex och 
vi beundrade den nya anslagstavlan. På 
vägen tillbaka vandrade vi genom de tre 
bronsåldersgravarna som Stefan berättade 
om och spekulerade över hur de kan ha 

tillkommit och vem som kunde ligga 
där?  Sedan gick vi, trötta men nöjda med 
dagen, stigen tillbaka till När längs åns 
södra sida genom blommande gullvivsfält, 
orkidéer, doftande hägg och förvildade 
äppelträd i bedövande vacker blom. 
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II. En ny skyltad cykel- och 
vandringsled kommer att färdigställas 
och invigas nu i sommar. Den kommer 
att gå utmed stranden på befintliga vägar, 
från Kapellets fiskeläge via Närshamn 
till Närsholmen, därefter via fågeltornet 
och vidare till Närsakar mot Lau. Olika 
avstickare upp genom hela När socken ska 
kunna göras och man ska kunna anknyta 
till Linnéstigen. Från fågeltornet i Lau 
kan man sedan fortsätta längs stranden på 

en av Lau hembygdsförening nyröjd stig 
vidare upp mot Ljugarn och där haka på 
andra kustleder.
Historik: Vid sockenutvecklingsträffarna 

som anordnades i bygdegården förrförra 
vintern med deltagande av alla föreningar 
i socknen bildades en grupp som föreslog 
en cykelled runt När. Man provcyklade 
längs stranden på befintliga vägar och en 
karta för gratis nedladdning planerades 
över leden, där olika intressepunkter 
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skulle markeras, som var toaletter och 
dusch finns, mat, fika, gårdsbutiker, 
parkering etc. Cykeluthyrning skulle 
finnas, skyltar göras.  
 

 Föreningen Närsholmen, som är en 
partner i det pågående EU-projektet 
Baltic Wings, vilket syftar till att genom 
naturturism förlänga turistsäsongen 
på Gotlands landsbygd genom att 
erbjuda möjligheter för besökande 
fågelskådare och gynna entreprenörer 
som vill förse besökare med mat 
och övernattningsmöjligheter, såg 
samordningsmöjligheter med socknens 
projekt och en del av EU-projektets 
idé.  Föreningen erbjöd sig att lägga in 
framtagning och tryckning av karta 
och skyltar i sin budget eftersom 
sockengruppen inte hade några egna 

medel.
16 olika skyltar är nu klara för 

uppsättning och bild på en av dem finns 
att se här nedan. Vid en träff nyligen i 
Skolu med markägare och många olika 
intressenter som har någon form av 
mat/ fika, försäljning, övernattning, 
cykeluthyrning mm eller som på annat 
sätt är intresserade av naturturism 
arbetade man fram ett förslag till karta. 
Lutade över en topografisk karta kom 
man överens om hur leden skulle dras och 
vilka intressepunkter som skulle läggas in. 
Till invigningen, som kommer att 

annonseras senare i sommar, kommer 
skyltarna att finnas på plats och cyklar 
och kikare att finnas att hyra. Kartan i 
form av en vikfolder kommer att finnas 
tillgänglig. 
 
Maria Wrigstad
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- EN HELHETSUPPLEVELSE I LANTLIG LYX -

Vi Þnns pŒ vŠgen till Herta/Hšrte badstrand info@strandakar.se
NŠr Bomunds i Burgen 924 B 0498-69 13 80
623 48 StŒnga                            www.strandakar.se 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Välkomna till NärBodi
En välsorterad lanthandel

En ekonomisk förening där du gärna får bli medlem

Telefon 49 20 09

NärBodi
Sommaröppet 10 juni - 18 augusti

ALLA DAGAR kl 9 - 19
 utom midsommarafton och midsommardagen: Öppet 9-16

Från 19 augusti: Mån-Fre 9-19 Lör 9-16 Sön 11-16

KarinaAnn-LouiseViktor Susanne
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Välkommen upp till golfen!
På När Golfklubb spelar du golf i en 
avslappnad och trivsam miljö, på en 
av öns absolut fi naste banor! För den 
erfarne golfaren väntar en nog så 
utmanande skotsk hedbana och för 
nybörjaren – eller den som bara vill prova 
svingen lite - har vi fi na övningsområden 
som är öppna kostnadsfritt för alla och 
kurser för den som vill utveckla sig lite 
mer. När du behöver en paus, går du till 
Restaurang Fransan och äter en bit mat 
eller testar lyckan på vår boulebana.  

Missa inte Närkdagen onsdagen 
den 17 juli, en mycket uppskattad 
och välbesökt tävling som många av 
traktens företagare sponsrar med När-
producerade varor. Närkdagen avslutas 
med en festlig prisutdelning.  Alla är varmt 
välkomna då och under hela säsongen! 

Vi ses på golfen! 

På Fransan serveras vällagad husmanskost, med När-odlade 
produkter som bas. Krögaren Roger och hans personal erbjuder även 

catering och tar emot bokningar på allt från smörgåstårtor till 
bröllops- och jubileumsmiddagar.

Lunch serveras dagligen från maj – augusti

Middag och pizza serveras under sommarveckorna

Öppettider: nargk.se / Bokningar: 076-240 75 78

NYBÖRJARPAKET medlemskap och spelavgift  fr. 1000 kr 
GOLF & LUNCH fr. 390 kr

INFO info@nargk.se / 0498-492320 / nargk.se 

Restaurang Fransan 
– vällagad mat för alla!
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NÄR IF

Kontakt 
Janne Nilsson 
mob 0708671673
e-post nar_if@outlook.com

 
 
 
 

29 juni 
VM i bakpärk  

 
22 - 24 juli 

Fotbollsskolan 
 

torsdag 25 juli  
Viruddenloppet            

Fotboll Herr div 4  
      

 
 
 
 

 
 

Gymmet i Skolu  
öppet 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

När IF narif1927

onsdag    5 juni  kl 19:00  
onsdag  19 juni  kl 19:00  
onsdag    3 juli   kl 19:00 
onsdag  31 juli   kl 19:00  
onsdag    7 aug  kl 19:00
onsdag  21 aug  kl 19:00
lördag      7 sep  kl 15:00
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Den legendariske fiskaren Johan Olsson 
- Lives Johan – föddes på en numera 
försvunnen Hallsarvegård år 1887. Han 
var son till Olivia Olofsson som hade två 
barn utanför äktenskapet, Johan och Eva. 
Lives Johan fick han heta eftersom han 
var son till Olivia.
Efter att ha varit slaktare på fastlandet 

återvände Johan till Gotland och bodde 
bl.a. vid Herta fiskeläge och Kapelluddens 
fiskeläge. Senare köpte han ett hus vid 
Siglajvs, nära Arne Ohlssons födelsegård. 
Han dog 1961 men redan under sin 
livstid var han känd utanför socknen för 
sina uttrycksfulla formuleringar, och än 
idag berättas historier om honom. Här är 
några återberättade av Arne.
Lives Johan förblev ungkarl i hela sitt liv, 

men i sin ungdom råkade han försätta en 
flicka ”i omständigheter” och då skulle 
det göras rätt med lysning och giftermål. 
Innan Johan skulle bege sig till flickans 
far, som var frikyrklig, för att anhålla om 
hennes hand, hade han styrkt sig med ett 
antal snapsar och vacklade betänkligt när 

han knackade på. ”Ska de var på det viset 
så blir det inget bröllop” sa fadern, varpå 
Johan lättad svarade att ”bleir de int någe 
så int gär de mi någe” och försvann bort.
Efter några år på fastlandet där han 

jobbade som slaktare på Enskede slakthus 
förklarade Johan att ”där kan man int 
bo, där finns jo bare vatten u stain”. Han 
flyttade hem till Gotland och arbetade 
ett tag som dräng i Burs. Senare livnärde 
han sig på allehanda jobb: hemslaktare, 
hjälpte till med byggen och fiskade och 
sålde fisk. Han åkte omkring och sålde 
fisk med en liten lastbil. En varm dag vid 
midsommar hade han åkt runt med fisk 
- han tog sig även över på västra sidan av 
ön – och hade fått i sig en hel del dricke 
på vägen. Trött, varm och påstruken 
hoppades han bli av med den sista fisken 
hos grannen. Han missade kurvan vid 
utfarten och for ner i diket på andra sidan 
vägen. Hans kommentar när han klev 
ur bilen var ”jisses, jag höll bare en liten 
stund in på gården och ändå kund ratten 
ga stei u frause.”

Lives Johan – Ett färgstarkt original
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Lives Johan var en pratsam karl med 
många synpunkter och var väl insatt 
i politik. Han lyssnade på radio och 
var den ende i När på den tiden som 
prenumererade på DN ”för det var den 
enda tidningen som kom ut även på 
söndagar”. Hans fiskebod vid Kapellet var 
tapetserad med tidningssidor ur Brokiga 
Blad. Han klippte sitt eget hår längs 
kanten av sin Vega-mössa och sydde sina 
egna kläder. När en segelskuta strandade 
utanför Herta med mast och segel ovanför 
vattnet skyndade Johan och andra ut för 
att ta tillvara det som gick att använda. 
Polisanmälan gjordes och när domaren vid 
tingshuset i Levide frågade vad han tänkt 
använda den utskurna segelduken till 
svarade Johan att ”slitstarkare byxor har jag 
aldrig haft”. När kyrkoherde Heldtander 
1948 inspekterade restaureringen av När 

kyrka, där man rivit av kyrktornet, och 
frågade Johan vad han tyckte svarade han: 
”Jag saknar kyrktornet för det var ett så 
oskapligt bra sjömärke”.
Johan hade det aldrig gott ställt. Han 

lät en granne lagra bräder på sitt loft över 
vintern. Men vintern var kall och när 
våren kom var bräderna uppsågade och 
Johan förklarade att han tänkte ”gär en 
starbäur”. Men i sin ungdom måste han 
ändå haft lite pengar, för när Johan, som 
var i Stockholm med en kompis, blev 
påkommen av polisen med att pissa på 
gatan och krävdes på 50 kr i böter, slängde 
han fram en hundralapp och sa ”piss du u 
Einar så är det jämt”.
En dag stoppades Johan av en 

poliskontroll utanför Hemse som 
undrade hur han hade det med bromsar 
på sin lastbil. Han svarade: ”Jag bromsar 
vid Tjängdarve då stannar den utanför 
hotellet”. Men en annan gång vid en av 
de många grindarna på Lojsta hed var det 
inte tal om att bromsa. ”Huk di Bina, de 
kummar en grind till” ropade han och 
körde rätt igenom.
Många berättelser men Arne har också ett 

eget minne från sju års ålder när han på ett 
dubbelbröllop vid Maldes satt och pratade 
med Johan och landstingsmannen, tillika 
bruttbonden, frågade Johan om han inte 
skulle jitterbugga.  ”Jitterbugga – jaså det 
var de ni höll på med i missionshuset när 
de lyste så sent där” svarade Johan.
Minnet av Lives Johan lever vidare idag, 

inte bara i folkmun utan också i namnen 
på de två första vindkraftverken i När 
som namngavs till Liven och Johan. 
 
Maria Wrigstad
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Allans potatis och honung 
Allt inom trädgård 
AMAB
Bageri Bosarve  
Bert Larsson (ägg) 
Bo på lantgård  
Christers Gräv & Alltjänst  
Christers gårdsbutik Dalbo 
Cillas massage 
Frigges gårdsbutik 
Galleri NärKvänni 
Gangvide Farm 
Gotlandsgårdens Konfektyr Café 

Gute Gräs  
Göran Larssons Gräv 
Hamngårdens Sylt 
Hattstugan 
Ingela Almgren (konst)
Jonas Växthus 
Konst & Inredning och Specialsnickeriet 
Lass’ns Grönsaker 
Ljunggrens Åkeri 
Mari Göransson (ägg)  
Mickels boende  
NärBygg  
NärEl 
Närheten  
Närs Bil & Traktor 
Närschakt  
Närs Sparbank  
Nylunda gårdsbutik 
SommarGalleriet 
Strandakar Hotell och Restaurang 
Söderströms fönsterhantverk  
Tommys Måleri & Biodling 
Virudden

När kyrka 
NärBodi  
Skolu, idrottsplats
Linnéstigen start 
Närshamn. Rökeri och fisk 
Närsakarscen  
Bygdegården, Närbio  
Fågeltorn
Golfen 
Närsholmen
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Sommarens evenemang i När socken 2019
•	 Gymmet öppet dagl. 06.00-22.00 i Skolu.  
•	 Bastun är öppen fredagar, damer 15-17, herrar 17-19
•	 Fotoutställning och café med hembakt i Skolu, 13 juli–4 aug tisd, torsd, lö-sönd 14.00-17.00.
•	 Bio i Bygdegården under sommaren, se anslag i Bodi, När och Närkar på Facebook och på nar.se
•	 Hela sommaren utställning av antika kartor från 15-1800-tal över När, Visby, Gotland, 

Stockholm och resten av Norden på Galleri NärKvänni
  
On 19 juni     Dagläger med fiske i Närsån för barn vid Närsakar 10.00-14.00 Sportfiskarna.  
                      Anmälan se affisch i Bodi
To 20 juni      Rock´n Roll festival med tre band på scen. Gangvidefarm 18-01, inträde 150 kr,  
                       info 073-1840922
Lö 22 juni      Dans runt midsommarstången från 14.00,  bilutställning, dans och festligheter med tre band på 
                       scen. Inträde 75-150 kr, barn gratis. Gangvidefarm, info 073-1840922
Lö 22 juni      Vernissage SommarGalleriet 12.00-17.00. Se separat annons i NärKontakten sid 22
Lö 22 juni      Vernissage Konst&Inredning 12.00-17-00. Se separat annons i NärKontakten sid 22
Lö 29 juni      VM i Bakpärk, När IF fotbollsplan
Lö 6 juli        Vernissage hos Ingela Almgren 12.00-18.00. Öppet to-sönd t o m 21 juli. Info 0708-441712
Lö 13 juli        Invigning sockenfotoutställning i Skolu 14.00-17.00. Se separat annons i NärKontakten sid 31
Ti 16 juli        Helikopterflygning för allmänheten vid Gangvidefarm, 15.00, 300 kr/pp. Info 073-1840922
v 29-30        Teaterkollo för barn med Boulevardteatern på Gangvidefarm. Mer info ring 073-1840922
16-24 juli        Barnteater med Boulevardteatern, biljetter i NärBodi eller på plats. Gangvidefarm 16.00 
17-18 juli        Scenisk sångimprovisationskurs med Gregor Bergman. Tvådagars kurs där vi utgår från lekfulla
                       övningar för att skapa trygghet och glädje. Plats: Gangvidefarm, info 073-1840922
On 17 juli      NÄRKDAGEN - årets stora golftävling. Lunch. Många fina priser. När GK kl 09.00
On 17 juli      ”Sånger som berör” Text och musik med Maja Berggren och Greger Bergman på 
                       Närsakar 19.30. 150/100 kr
To 18 juli        Stor LOPPIS i Skolu. Virudden.
To 18 juli        Strandstädning på Närsholmen. 14.00. Kaffe och korvgrillning. Sockenföreningen.
Fr 19 juli        Kabaré ”Witzi”, en föreställning med sång, musik - galet, fräckt, absurt! Boulevardteatern med 
                       gästartister, en höjdpunkt i sommarkulturen. Gangvidefarm 20.00, info: 073-1840922
Lö 20 juli        Basar på Lau backar med Framed, insläpp från kl 20.30. 150 kr, kiosk. När-Lau Dansförening  
22-24 juli        Fotbollsskola, När IF
Ti 23 juli        Kurs i teaterimprovisation. Ledare Roger Westberg, Boulevardteatern.  
                       Gangvidefarm, info 073-1840922  
To 25 juli        Håvningsdag med undersökning av livet i vattenbrynet för barn o vuxna, 14.00 se anslag i Bodi  
To 25 juli        Viruddenloppet, När IF  
26-27 juli       Gycklargruppen Trix med ”Eldstorm” på Närsakar 22.00. 220/150 kr.  
                       Servering, hamburgeri från kl 20.30
Sö 28 juli        Helikopterflygning för allmänheten vid Gangvidefarm, 15.00, 300 kr/pp. Info 073-1840922
Fr 2 aug        Musikkväll med Dan och Kjell hos Lotta vid Gotlandsgårdens konfektyr, 19.00
Lö 3 aug         Sockenfest på Närshamn tills m Närshamns Fiskehamnsförening 11-16,  se annons i 
                      NärKontakten sid 39 och affisch  i Bodi och runt om i socknen
Lö 3 aug         Mopedträff med nostalgimarknad 16.00. Sälj och fynda prylar. Gangvidefarm
Lö 3 aug        Irländsk rock med ”The Waves”. Bilj på plats 100 kr. Gangvidefarm info 073-1840922
Fr 9 aug        Premiär ”förALLANdel med en och annan Allfåns”, revy 19.00 på Närsakarscen
10, 11, 16-18 aug ”förALLANdel med en och annan Allfåns”. Se sep annons för Närsakarscen på sidan 7. 
On 14 aug      Dagläger med fiske i Närsån för barn vid Närsakar 10.00-14.00 Sportfiskarna.  
                       Anmälan, se affisch i Bodi
Fr 30 aug        After work med energitema fr 19.00, Gangvidefarm
Lö 31 aug       Energiexpo om energi och klimat vid Gangvidefarm från 10.00.  
                       Mer info kommer. 073-1840922
Lö 31 aug       Forneldarnas natt vid något av våra fiskelägen med stekt strömming och kaffe, kl 20.00.  
                       Se anslag i Bodi.
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Galleri med svensk och gotländsk
 konst samt inredning och snickerialster.

Öppet 12 – 17 torsd, fred, lörd, söndag
Övrig tid boka på 0709-100 495

Öppnar 22 juni till 18 augusti

Vägbeskrivning: vägen mot Djaupdy 
700 m till vänster vid Specialsnickeriet.

www.konstneer.se

Konst & Inredning i När
nÄrkvÄnni vid hundtorget i nÄr

Galleri & Festlokal

Utställningar i sommar: se vår hemsida

www.närkvänni.se 

för kontakt tel 070 979 1985 eller

henryjarn@gmail.com



23

Framtidens Hälsa 
Mikaela Randle� 

Svensk klassisk massage

Hälsocoaching

Personlig träning

Mejl: mikaela.randleff@hotmail.com

Mobil: 0737-77 85 52

     Framtidens Hälsa – Mikaela Randleff

När LRF
     - avdelning

Aktiviteten i avdelningen är mycket stor. 
Varje år arrangeras t.ex. 

gökotta och studiecirklar. 

Alla kan bli medlemmar i LRF för att 
stödja en levande landsbygd. 

 
När LRF:s styrelse

Ordf. Håkan Nilsson, kontaktman
tel 070-524 43 15  
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Anders Johanssons
Snickeri

Trappor • Dörrar • Fönster • Växthus

Tel: 070 885 25 68

epost: ajsnickeri@outlook.com

Fönster  •  Ramverkstad

Tel. 0709-100 495

www.specialsnickeriet.net

jimmy@specialsnickeriet.net  

  Gute Gräs 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

Per-Erik Ivarsson 
 

070-965 65 84 
0498-48 32 34 

 
gutegras@telia.com 

www.gutegras.se 
 

När Bomunds i burgen 
802 

623 48 Stånga 

 

 

 

Per-Erik Maldesson 
 

070-965 65 84 
 

gutegras@telia.com 
www.gutegras.se 

 

När Bomunds i burgen 802 
 

 

 

Närodlad färdig gräsmatta 
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Livet i strandbrynet på När, torsdag 25 juli kl. 14

 
 

Håvningsdag på stranden!

Familjer med barn är välkomna att håva ett 
par timmar. Vi kan fånga märlor, tångräkor, 
spiggar mm och gör egna akvarier och lär oss 
om det spännande livet under ytan. Vi kan också 
undersöka några fiskar fångade i trakten.

Om du har, ta med finmaskig håv, någon ljus 
hink eller bunke som akvarium, gärna med lock. 
Och mellanmål/fika! Har du häftet Under ytan 
i Östersjön, så ta med det. Lämplig klädsel – 
även för vuxna – är badkläder eller shorts samt 
vattentåliga badskor eller liknande.

Plats: Beror på väder och vind, se lapp i Bodi.  
Anmälan per sms till Charlie Wijnbladh,  
070-839 76 87.  
Samarrangemang med När Sockenförening
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Jonas Växthus i När
Sommarblommor, perenner, amplar, kryddväxter, buskar och träd m.m. Stor sortering. 

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

Tillverkning av oisolerade förrådsbodar 
på beställning.

Välkomna!

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

Ponnyridning  
för de minsta

Hyr kanot eller Paddle Boards • Hyr ditt sommar djur  
• Stugor och B&B • Platsen för ert bröllop eller fest!

Gangvidefarm med dess omgivning, service, boende och det personliga bemötandet  gör att vi kan erbjuda den perfekta  
lekplatsen för både barn och vuxna! Här finns något för alla! Välkomna hälsar Per & Kickan!

Gården med mycket djur och natur,
Nostalgi och smarta energilösningar!

Per & Kickan • 073-184 09 22 • www.gangvidefarm.se

Kanotpaddling
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Gotlandsgårdens 
Konfektyr & Café

Ann-Charlotte Larsson
När Maldes 320

Mob: 070 549 23 70

Mail: 0498492370@telia.com
www.gotlandskonfektyr.se

Gotlandsgårdens Konfektyr

 
 
 
 
 
 

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 070-278 65 88

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
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Vernissage lördag 6 juli 12-18  
ÖPPET: tor-sön 12 -18 tom 21 juli

Ingela Almgren

När Bomunds i Hammaren 668  För besök övrig tid ring, sms 0708-44 17 12

Landskapsmåleri - Illustrerade Gotlands-böcker 

annons2019.indd   1 2019-05-07   11:52

Allt inom

TRÄDGÅRD

När, Gotland
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FiNAB – Fastigheter i När AB
Under året har det gjorts en hel del 
arbeten vid Mickelgårds, bland annat 
har den stora granhäcken tagits bort. 
Man planerar att snart börja måla 
fasaderna och fönstren. Detta kommer 
av ekonomiska skäl göras i etapper. Vi 
planerar även att måla om fasaden på f d 
församlingshemmet. 

Vandringsled/Cykelled
Några socknar på östra Gotland har tagit 
initiativet att driva ett projekt med syfte 
att utveckla en vandrings- och cykelled 
utmed kusten från Östergarn till När. 
Projektet är långsiktigt och möten har 
hållits med Länsstyrelsen och Regionen 
och Virudden har deltagit i dessa möten. 

Service och boende på landsbygden 
Virudden och Närheten har en vision om 
att i framtiden kunna bygga någon form 
av seniorboende/serviceboende i När. 
En arbetsgrupp för detta har bildats som 
träffas regelbundet för att se om, och hur, 
detta skulle kunna bli verklighet. 

Stranden
Virudden fick tyvärr avslag på ansökan 
om LOVA-pengar till att föra bort släke 
från badstranden. Vi får återgå till att 
sköta den med ideella krafter. 

Matgruppen
Även denna vinter 
har några eldsjälar 
serverat luncher i 
Skolu. En lördag i mars ordnades också 
ett oskapligt kaffikalas. Då kom över 
60 personer och mumsade på allehanda 
bakverk, smörgåstårtor etc.  

Sockenbibliotek
Sockenbiblioteket fungerar som vanligt. 
Öppet när det är öppet i Skolu. 

Bastun
SPA-delen i bastun i Skolu bokas via 
Erling Häglund, tfn: 070-789 21 56.  
Bastun kommer att vara öppen på 
fredagar som vanligt, även under 
sommaren.

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
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Ring Christer Norrby tel 070 - 570 37 95
 christer.norrby@tele2.se När Hallute 109   623 48 Stånga

FOTOUTSTÄLLNING
 i När Skolu 

En stor mängd fi na gamla bilder 
av kvarnar, gårdar och hus, 
präster och mycket annat.

Invigning 13 juli 
Öppet 13 juli – 4 augusti

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

Kaff eservering med hembakt

Skolu
Aktivitets & företagshus

I den före detta skolan fi nns bland annat 
företag med massage, gym, sparbank och 
företagsservice. Här fi nns också möjlighet 
att bada bastu och jacuzzi, som bokas via 
Erling Häglund, 070-789 21 56. 
Skolu är också en traffpunkt med 
föreningsaktiviteter och social 
gemenskap.
                  

                    Lokaler fi nns att hyra
Lediga lokaler både större och mindre 
med plats för olika verksamheter och 

möjlighet till fl exibla lösningar. 
Har du en idé - hör av dig, vi kan 

göra något tillsammans.

                www.virudden.se

Loppis i Skolu 18 juli



32

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!

Utför jobb på Gotland och i Stockholm

Säljer äkta trätjära

byhensbygg-tjarstrykningab@hotmail.com

0708-567907
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Dagmar Johansson
Kvinnfolki, Donners plats, Visby

daggan@agnus.se  www.agnus.se

 . 
 
 

   
GÅRDSBUTIK 

LAMMSKINN • LAMMKÖTT 
GARN FRÅN LAMM & ALPACKA 

 

BIRGITTA DAHLQVIST 
NÄR SMISS 523 

 

070-306 12 82 
nylundagard@telia.com 

www.nylundagard.se 
 
Nylunda Gård 
 

Lau Basar

Framed

När/Lau Dansförening
bjuder in till dans på Laus Backar till

Välkomna!

Lördag 20 juli 
insläpp från 20.30

 
Inträde 150 kr

Barn under 15 år går in gratis 
 

Kiosk finns

RUNDFLYG 

HELIKOPTER 

 

Gangvide Farm 

Torsdag 12 juli kl 17:30 

Torsdag 19 juli kl 17:30 
Ingen platsbokning. Kontant & Swish. Välkomna! 

HeliAir Sweden AB 

 

Vuxna 300:-    Barn 300:- 

Tisdag 16 Juli kl 15.00
Söndag 28 juli kl 13.30 

Tips! köp presentkort, 
för mer info ring 073-1840922 

Gangvidefarm i När  



34

Närs Bil & Traktor
Ingvar Andersson

Bosarve När

Tel 49 21 29

Vi utför reparationer av bilar, traktorer,

lantbruksmaskiner, gräsklippare m.m.

Även mindre smidesarbeten
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www.hjartstartarregistret.se

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.

En hjärtstartare finns på  
Hattstugan och Golfen  

tillgänglig dygnet runt för alla!
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Hattstugan, som i år firar 25-årsjubileum, är 
ett privat drivet demensboende med plats för 
10 personer. Verksamheten startade 1994. 
Vi har avtal med Region Gotland som köper 
våra tjänster. I maj 2016 fick Hattstugan 
det årets Solstickanpris som delades ut av 
Prinsessan Christina. 2018 blev vi utsedda 
av organisationen Feel Good till det friskaste 
företaget av samtliga företag på Gotland och 
vi blev tvåa i hela Sverige.
 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 lagar all 
mat på plats vilket innebär möjligheter för de 
boende att få vara med i matlagning, bakning 
osv. Detta väcker många minnen och aptiten 
blir bättre. Vi köper också allt vi kan av odlare 
och producenter i Närområdet.
 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. 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
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Området kring Närsån erbjuder vacker natur 
och ett rikt fågelliv. Även under vattenytan 
kan artrikedomen vara häpnadsväckande. 
Abborre, gädda, mört, sarv, sutare och id 
är bara några av de arter som förekommer i 
ån. Denna variation av arter inbjuder till ett 
spännande fiske! 

Närsån med dess biflöden utgör stora och 
viktiga ytor för havsöringens möjligheter 
att reproducera sig. Under hösten vandrar 
mängder av havsöringar upp i ån med siktet 
inställt på att föra sina gener vidare. När 
vattentillgången tillåter uppehåller sig gärna 
havsöringen i ån både inför och efter leken 
vilket kan leda till att en och annan fastnar 
på kroken. Skulle du få en öring på kroken 
ska den alltid, utan undantag, återutsättas!

Nedre delen av Närsån, en sträcka av 2,4km, 
är upplåten för fiske mot att man löser 
fiskekort. Giltigt fiskekort ska finnas till 
hands under hela fisketuren för att vid tillsyn 
kunna uppvisas.  
Fiskekortet är personligt och allt fiske utan 
giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.

OBS! Alla som fiskar i ån skall ha fiskekort, 
men du som är mantalsskriven i När eller Lau 
behöver inte betala för att fiska i ån. Är du 
mantalsskriven i någon av socknarna får du 
fiskekortet gratis hos någon av återförsäljarna 
mot att du kan uppvisa fast bostadsadress. 

Priser för fiskekort: 
Dygnskort: 50 SEK 
Veckokort familj: 100 SEK
Årskort: 300 SEK
Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med 
betalande vuxen.  
Fiskekort kan köpas på följande ställen:
Jaktia Visby, Follingboväg 78
ICA NärBodi, När
Gangvide Farm, När Gangvide 503. 

Trevlig fisketur!

Fiske i Närsån

Mer info finns på  
nar.se/fiskeinarsan/

- 42 år i branschen

Allt inom markentreprenad inklusive rådgivning
• Leverans av sorterad matjord och  

alla sorters grus. 

• Specialiserad på avloppsanläggningar  
och husgrunder.

• Sköter även tillstånd och projektering  
för nya avlopp.      

Ring Christer Norrby tel 070 - 570 37 95
 christer.norrby@tele2.se När Hallute 109   623 48 Stånga



38

Trycker Allt, till Alla, Överallt.
Bäst och Billigast!
www.thomastryckare.se

Papper, plast, plåt, tyg eller trä?
Vi trycker allt till alla på alla
material. Och du har en erfaren
kontakt som fixar allt –från idé till 
leverans!

Oavsett om du behöver traditionella
trycksaker som visitkort, broschyrer
och böcker eller om du vill ha 
utställningsmaterial som fonder, 
rollups eller fasadskyltar.

Thomas Rosén heter jag och håller till i grannsokni, Lau. Jag trycker bland annat
Närkontakten. Kom förbi på en fika och prata tryckning. Tryckningen är billigast
och kaffet är gratis. Välkommen!

www.thomastryckare.se
Lau, Bönde 108 • info@thomastryckare.se • Telefon 0704-451011

Vi trycker allt till alla – överallt!


