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Kära läsare!

Ett år har gått och det är dags för ett nytt nummer av NärLauKontakten. 
Maria Wrigstad som ansvarat för tidningen under många år, njuter nu av 
en välförtjänt pension. Istället är det en redaktionskommitté som arbetar 
med att sätta ihop material och annonser. Ellvy Nilsson och Solveig Arts-
man från När samt Gunnel Manner vik och Sofie Lindström från Lau ingår. 

Det senaste året har präglats av Coronapandemin. Trots restriktioner  
har det hänt en hel del i våra socknar, inte minst när det gäller friskvård 
– läs mer på s. 42–43. På Mickelgårds görs spännande satsningar på 
kulturarvs växterna linser och bönor. Närs holmens vandrarhem som 
öppnade förra året är vi förstås också nyfikna på. Och missa inte Risto 
Leinos text om socken kärleken mellan Lau och När, en personlig hyllning 
till den nyligen bortgångne Allan Nilsson.  

Har du synpunkter eller vill tipsa om något som vi kan lyfta fram i nästa 
års tidning är du välkommen att höra av dig.

Vi i redaktionen vill också passa på att tacka våra annonsörer och de som 
bidragit med texter och bilder. Trevlig sommar!
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NärLauKontakten 2021 trycks i 1 700 ex. och ges ut av När Sockenförening och Lau Hembygdsförening.
Redaktionskommitté: Solveig Artsman, Sofie Lindström, Gunnel Mannervik och Ellvy Nilsson
Omslagsbild: Solveig Artsman. Bilden är tagen från Laus Backar ut mot Nyan i maj 2021. 
Layout: Nette Lövgren Design
Tryck: ThomasTryckare.se
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När Sockenförening

När Hembygdsförening bildades 
1997 som en fortsättning på den 
mer löst organiserade socken
utvecklingsgruppen Näringen. 

När Hembygdsförening var en av de senaste 
som bildades på ön. Föreningen sökte då 
medel och fick pengar att bygga Närsakar 
scen med tillhörande anläggning. 2015 byttes 
namnet till När Sockenförening för att tyd
liggöra engagemanget för socknen och dess 
utveckling. Vi har runt 250 medlemmar. En 
styrelse på sju personer och ett antal arbets
grupper arbetar för att genomföra våra akti
viteter. Ett mål är att vårda och levandegöra 
socknens historia, natur och kulturarv. 

Hela anläggningen vid Närsakar fortsätter 
att vara vårt största och mest arbetsinten
siva åtagande. Förutom en scen där vi varje 
sommar har teater med egna och gästande 
föreställningar så ger platsen även en fin 
inramning till arrangemang som till exem
pel konserter, bröllop, konfirmation och 
utomhusgudstjänster.

Föreställningen  
För Allan del, 2017.

Den 5,6 kilometer långa Linnéstigen är ett 
samarbetsprojekt mellan socknarna När och 
Lau. Arbetet med att hålla stigen i ordning 
pågår ständigt. En speciellt handikapp
anpassad sträcka mellan Dam och Jägarbro 
kommer att genomföras. Längs med vissa 
delar av stigen betar lamm och nötboskap. 

4



STYRELSEN FÖR 2021: 
Göran Olofsson, ordförande,  
tel 070-956 17 72
Ellvy Nilsson, vice ordförande
Kickan Karlsson, sekreterare
Niklas Häglund, kassör
Eva Bülow, Rosita Erlandsdotter  
och Jan Nilert, ledamöter 

Under det gångna året har stigen varit mer 
välbesökt än tidigare och grillplatsen vid Dam 
har varit väl utnyttjad.

Den gamla smedjan, Smidu, vid Galls 
kommer under året att få taket reparerat och 
fågeltornet vid Lausviken kommer att målas. 

Fotogruppens arbete pågår ständigt med 
inskanning av gamla fotografier från När.  
Varje sommar genomförs en utställning men 
på grund av pandemin öppnar den troligtvis 
först senare i höst. 

Sedan några år tillbaka delas ett sockenpris 
ut till någon som bidrar till trivseln i socknen. 
2020 fick personalen i NärBodi priset för sin 
vänlighet och service till kunderna. 

Varje sommar genomförs städning av kust
remsan runt Närsholmen. Glädjande nog har 
det inte varit så mycket skräp de senaste åren. 

Forneldarnas natt firas sedan år 2009 sista 
lördagen i augusti vid något av våra fiskelägen 
i gemenskap med orter och fiskelägen runt 
hela Östersjön. I år är det tänkt att elden ska 
tändas vid Gardbostrand. 

Sockentidningen NärLauKontakten som 
du nu håller i din hand ges sedan förra året 
ut i samarbete med Lau Hembygdsförening. 
Tidningen trycks upp i 1 700 exemplar och 
delas ut till alla hushåll i När och Lau samt 
finns tillgänglig i de flesta gårdsbutiker, Bodi 
och i kyrkorna. Föreningen har även lagt upp 
och sköter När sockens hemsida www.nar.se.

TEXT: STYRELSEN FÖR NÄR SOCKENFÖRENING 
FOTO: ELLVY NILSSON OCH SOLVEIG ARTSMAN

När Sockenförening arbetar aktivt 
för att intressanta och livskraftiga 
aktiviteter och initiativ i socknen 
samordnas och genomförs för 
allas bästa. Vårt mål är att bevara 
och visa upp vår natur och histo-
ria samt berika socknen genom 
nya evenemang och göra den 
attraktiv och intressant för såväl 
fastboende och nytillkommande 
invånare som för sommarboende 
och mer tillfälliga besökare.
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Lau Hembygdsförening

L au Hembygdsförening bildades så 
sent som 1994, men hade föregåtts 
av en hembygdscirkel som stude
rade socknens historia. Bland annat 

intresserade man sig för arkeologi och tog 
initiativ till och genomförde en utgrävning 
under arkeologen Malin Lindquists ledning. 
Platsen var Bandeläins Täppu 1,5 km norr 
om kyrkan med två skeppssättningar med 
mera från brons åldern. Den är nu en av Laus 
sevärdheter. 

Hembygdsföreningens syfte är att 
tillvarata bygdens natur, kultur 
och skönhetsvärden och arbeta 
för att Lau skall vara en attraktiv 
plats att bo på. 

Intill Lau kyrka sköter föreningen samlings
platsen Kluckartäppu med informationstavla, 
rast och grillplats och dass. Här hålls årligen 
socknens midsommarfirande. 

Området vid Lau Käldu med guldfiskdamm 
hävdas. Hit kommer en ständig ström av 
människor för att hämta gott vatten. 

Kulturstigen på Lausbackars norra del 
används året om av besökare som vill uppleva 
ett vackert kulturlandskap med utsikt över 
Lausviken eller ta en motionsrunda. Under 
2020 har besöksantalet vuxit kraftigt som en 
följd av pandemin. Numera finns en sittbänk 
för de som mer bekvämt vill kunna njuta av 
vyn över vattnet. I sluttningen mot öster finns 
sydöstra Gotlands enda grotta, God ugnen. 
Runt omkring kulturstigen finns Gotlands 
största hägnadssystem av bandtunar, vilket 
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LAU HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE: 
Stefan Haase, ordförande,  

tel 073-600 2668
Gittan Olsson, sekreterare
Gunnar Mannervik, kassör
Börje Skogström, Mika Pettersson,
Anne-Marie Olsson Storm och 
Ulla-Britt Lindén, ledamöter

kräver mycket arbete att underhålla. För att 
göra området mera lättillgängligt, har flera 
grindar satts upp mellan de olika hagarna. 
Här betar lamm, huvudsakligen av den gamla 
Guterasen, där även tackorna har horn.  

Tillsammans med När sockenförening 
sköts Linnéstigen, som går mellan socknarna 
med startplats vid När kyrka eller vid Gan
norbro i Lau. Här kan man gå i Linnés fotspår 
och se och läsa om de växter han noterade vid 
sitt besök 1741. Linnéstigen har en grillplats 
vid Dam på När och ytterligare en grillplats 
skall anläggas söder om Gannorbro i Lau. 

 Hembygdsföreningen har tillsammans 
med Tutens hamnförening ett nyttjanderätts
avtal med Länsstyrelsen om att få nyttja 
Skarp holmen och dess byggnader och brygga 
mot det att man underhåller dessa. På Stor
holmen står fyren StorholmsAnnike, som 
hembygds föreningen köpte av Sjöfartsverket 
när den hotades av rivning. Den blinkar till 
både Närkar och Lauboar! 

Det stora arbetet med att göra en ny socken
bok om Lau har kommit så långt att det behövs 
två volymer för att belysa socknens historia 
ur alla synvinklar från istiden fram till idag.  
Den första delen är planerad att utkomma 
hösten 2022. 

Besök vår hem sida www.lau.se, som tro ligen 
är Gotlands mest omfattande hembygdssida. 
Bildarkivet hittar man på hemsidan, arkivet 
innehåller för närvarande omkring 3 000 
bilder. Gå in och läs och titta och kom gärna 
med synpunkter! 

TEXT: STEFAN HAASE 
FOTO: STEFAN HAASE OCH BÖRJE SKOGSTRÖM

Lau har sex väderkvarnar, vilka ständigt 
kräver underhåll. Under 2020 genomförde 
hembygdsföreningen och Lau sockenbastus 
arbetslag en grundlig restaurering av Smiss 
kvarn som är en liten pärla med sin ovanliga 
utformning. 

Vid fiskeläget Tuten hyser den sista gamla 
bulboden en föremålssamling från fiske
epoken. Boden har en gång stått på Skarp
holmen, en av de tre Lausholmarna.
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Arbetsgrupper 2021

LINNÉSTIGEN
Lau: Yvonne Fougled
Martin Lindström
Gunnel Mannervik
Anders Wästlund
När: Rosita Erlandsdotter  

(smk)
Ingela Almgren
Birgitta Dahlqvist
Viveca Nilsenius
Maria Wrigstad

FÅGELTORNEN
Lau: Gunnar Mannervik
Anne-Marie Olsson Storm
Göran Storm
När: Per Karlsson (smk)
Niklas Häglund

NÄRSAKAR
Arne Ohlsson (smk)
Maj Bergström
Barbro Ekvall
Rosita Erlandsdotter
Maj-Britt Hallqvist
Leni Hedin
Niklas Häglund
Conny Hörnsten
Lisbeth Kristiansson
Jan Nilert
Allan Nilsson
Ellvy Nilsson
Christer Norrby
Birgitta Ohlsson
Göran Olofsson 
Kurt Skallus

NÄRSAKARSCEN
Per Karlsson (smk)
Örjan Herlitz

LAU KÄLDU, 
KULTURSTIGEN, 
BANDELÄINS TÄPPU
Stefan Haase
Eddie Olsson
Börje Skogström
Andreas Tjärneld

FISKEKORT NÄRSÅN
Kontaktperson:  
Kickan Karlsson

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

NÄRLAUKONTAKTEN
Lau: Gunnel Mannervik
Sofie Lindström
Nette Lövgren
När: Solveig Artsman
Ellvy Nilsson

NYA BOKEN OM LAU
Stefan Haase
Gunnar Mannervik
Andreas Tjerneld
Anne-Marie Olsson Storm
Christian Åkerblad
Anders Wästlund
Nette Lövgren

LAU BILDARKIV
Christian Åkerblad
Anders Wästlund

HEMSIDORNA 
Lau: Anders Wästlund
När: Hannah Jakobsson

Välkommen som medlem i 
någon av våra föreningar! 
Kom ihåg att uppge namn och adress 
vid betalning.

NÄR SOCKENFÖRENING:  
125 kr/person, 250 kr/familj 
bg 120 45 72-0

LAU HEMBYGDSFÖRENING:  
100 kr/person, bg 659-3925
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Laus nyrenoverade 

B A ST U
Öppet lördagar

Damer 15–17

Herrar 17–19

50 kronor inklusive dricka.

L AU  B Y G D E G Å R D
Stor sal för 100 personer.

Hyra 600 kr. 100 kr tillägg för 
hyra av ljudanläggningen.

Bokning av bygdegården sker hos 
Marita Olofsson 

tel: 0498-491218, 0730-630777
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Nyheter i korthet

NYTT VINDSKYDD PÅ NÄRSHOLMEN
Ett vindskydd och fågelgömsle har under 
vintern uppförts på Närsholmen vid vägen 
ut mot Glasskär. Naturälskare som vill 
fika eller bara vila har en fin bänk av ek 
att sitta på med utsikt ut mot sjön. Fågel-
skådare får bra skydd bakom muren. 
 Vindskyddet är byggt av lokal kalksten 
av AMAB för att passa in i naturen och är 
utformat som en mur i vinkel för att likna 
en ruin efter ett lambgift.
 Vindskyddet utgör en del av Föreningen 
Närsholmens EU-projekt Baltic Wings för 
hållbar utveckling på landsbygden. För 
mer seriösa fågelskådare finns även ett 
större mobilt örngömsle och ett mindre 
mobilt tältgömsle som kan hyras genom 
Föreningen Närsholmen (kontakt Maria 
Wrigstad 730-44 49 22).  
TEXT: MARIA WRIGSTAD FOTO: STAFFAN WRIGSTAD

PADELBANA OCH LEKSTÄLLNING  
PÅ NÄRS IDROTTSPLATS 
Under sommaren 2020 skapades en 
padelgrupp med Närboar, sommarboende 
och folk från Närområdet med syfte att 
bygga minst en padelbana. Arbetet med 
insamling av medel, begäran av offerter, 
planering m.m. har skett under hösten 
2020 och i december 2020 tog När IF 
ett styrelsebeslut om att bygga två banor 
under våren 2021. Vi har samlat ihop 
cirka 800 000 kr genom olika bidrag, 
spelrätter, sponsorer och egna pengar 
från När IF. Padel- och tennisbanor kom-
mer att vara bokningsbara via Matchi.se.
 När IF har även byggt en lekställning på 
Närs idrottsplats som kommer/kan vara 
starten till en lekplats. 
 Budgeten ligger på totalt 1 000 000 kr 
för banorna och lekställningen, vilket är 
det största investeringsprojekt som När IF 
åtagit sig (som vi minns och vet). 
 Bygget av padelbanor och lekplats 
kommer att lyfta och utveckla idrotts-
platsen som i dagsläget tyvärr används 
mindre och mindre. Med När-gym, padel-
banor, lekplats och resten av idrottsplat-
sen vill vi få till en naturlig samlingspunkt 
i Närområdet med aktiviteter för att få 
barn och vuxna i rörelse tillsammans!
TEXT & FOTO: HENRIK HÄGLUND

MATBODI
Roger Hansson har öppnat ett gatukök 
vid Närbodi. Menyn består av burgare, 
tunnbrödsrullar, korv samt extra tillbehör 
och dryck. Möjlighet att äta på plats eller 
ta med sig. Se annons s. 36.
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NYHETER PÅ ENERGISIDAN
Under vintern har det rests ett nytt vind-
kraftverk med benämningen Vestas 100 
vid Närshamn. Det ersätter fem tidigare 
vindkraftverk, varav tre stod vid Närs-
hamn och två på Burgi. Vindkraftverket 
har ett 95 meter högt torn. Vingarnas 
diameter på 100 meter ger en maxeffekt 
på 2 200 kW. De tidigare vindkraftverken 
gav tillsammans 1 650 kW. Det nya verket 
är beräknat att snurra i minst 25 år. 
Vindkraftverket är beläget just i kanten 
av Haralds grusgrop där allt grus togs till 
Närshamn när den byggdes i början av 
60-talet. Kostnaden är cirka 30 miljoner. 
 Det finns gott om solpaneler i trakten. 
Vid Gangvide Farm är man mer än själv-
försörjande på el. Produktionen räcker 
även till farmens elbil som man gärna 
lånar ut till intresserade. För att ta hand 
om överskottet pågår också ett energilag-
ringsprojekt med vätgas där lagring kan 
ske över längre perioder.  
 Även vid Gotlandsgårdens Konfektyr 
tillverkar man el i den egna solcells-
anlägg  ningen. Där har man installerat ett 
batteri som säkrar tillgången på el under 
strömavbrott. 
TEXT: TOMMY KRISTIANSSON OCH KICKAN KARLSSON
FOTO: ELLVY NILSSON

VILL DU VETA MER OM LAU KYRKOGÅRD?
Vi är många som känner nyfikenhet när 
vi går in genom någon av stigluckorna i 
muren som omgärdar kyrkan. Lau Hem-
bygdsförening har tagit fram ett häfte som 
berättar om kyrkogårdens miljö och dess 
långa historia. Här kan du läsa om olika 
tiders tro, gravläggningsseder och grav-
vårdar förr och nu. Med hjälp av en karta 
kan du leta dig fram till särskilt intressanta 
gravvårdar både i och utanför kyrkan.
 Stefan Haase har skrivit texten och tagit 
de flesta bilderna. Leader Gute har bidragit 
till formgivning och tryck. Häftet kostar  
50 kr och du hittar det inne i kyrkan.
TEXT: NETTE LÖVGREN

PAULAS GRÖNSAKER
Under vintern har det poppat upp två sto-
ra växthus vid Bomunds i Hammaren! Det 
är Paula Jakobsson (med hjälp av Roger 
och Nina) som flyttat över två växthus 
från Lassen, som vill trappa ner en del av 
sin verksamhet. Paula som kommer från 
Australien och fann kärleken på När, har 
alltid gillat att odla och haft egen trädgård. 
Hon har jobbat hos Lassen under sex 
säsonger och är nu både glad, tacksam 
och förväntansfull över att få ta över och 
därmed kunna starta eget och fortsätta 
Lassens livsverk. Tills vidare kommer båda 
att ha var sin gårdsbutik. Paulas Grönsaker 
öppnar i maj med försäljning av tomat-, 
chili- och paprikaplantor för att i juni också 
ha olika grönsaker, även från friland. 
TEXT: MARIA WRIGSTAD  FOTO: HANNA JAKOBSSON
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SOCKENBIBLIOTEKET I SKOLU
Känner du dig lässugen? Då skulle vi 
föreslå ett besök på sockenbiblioteket i 
Skolu. Där finns många läsvärda böcker, 
nästan 500 romaner och 300 deckare 
samt böcker om Gotland, historia och 
memoarer, barnböcker, m.m. Och nya 
böcker tillkommer hela tiden. 
 Hittills har vi haft öppet 14–16 tis dagar 
och torsdagar eller när Skolu i övrigt är 
öppen. När vi närmar oss sommaren kom-
mer eventuellt antalet öppettider att öka 
och det kommer då att meddelas genom 
anslag vid Bodi och på dörren till Skolu. 
 Att låna böcker är inget problem. Du 
antecknar bara ditt namn och vilka böcker 
som du lånar på ett block i biblioteket. 
Om det blir för trångt i bokhyllan hemma 
hos dig får du gärna ta med dig böcker 
som du har läst och tyckt om och vill 
donera till biblioteket. Lämna dem i lådan 
som finns för nya böcker eller i en kasse 
på golvet i biblioteket. Du kan också kon-
takta Staffan Wrigstad 070-614 81 02. 

Välkomna till Sockenbiblioteket!    
Biblioteksgruppen
TEXT & FOTO: STAFFAN WRIGSTAD 

NY DRAGNING AV ÖSTKUSTLEDEN  
GENOM LAU
Den vandringsled som invigdes som-
maren 2020 har fått en ny och längre 
dragning. Numera vandrar man längre 
från kusten och upp över kulturstigen på 
Laus Backar med strålande utsikt över 
Lausviken och Laus Holmar. Mellan Laus 
Backar och Närsakar passerar man Lau 
Käldu och Smiss nyrenoverade vackra 
kvarn. Man passerar inte längre skjut-
banan nere vid sjön. 
 Den nydragna sträckan från Svajde i 
Alskog till Närsakar på När blir cirka 11 km.  
Se sträckningen på mittuppslagets karta.
TEXT: GUNNAR MANNERVIK

NY GRILLPLATS VID LINNÉSTIGEN
Grillplatsen vid Dam har använts så flitigt 
under pandemiåret att det ibland varit 
nödvändigt att boka tid för att försäkra 
sig om plats. Därför väcktes tanken om 
att anordna ytterligare en grillplats i Lau. 
En vacker öppen plats vid Kvännlairu, blev 
valet. Lau hembygdsförening har beviljats 
bidrag för projektet av Leader Gotland, 
och planerar för att bygga en grill av kalk-
sten med smidesdetaljer, sittbänkar och 
ett mindre vedförråd i trä. Bilar parkeras 
vid Gannor bro, men möjlighet finns att 
köra fram för avlastning. 
TEXT: GUNNEL MANNERVIK FOTO: INGELA ALMGREN
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Sommarens evenemang
Osäkerheten är ännu stor vad gäller akti viteter 
med musik och kultur. Se senaste information i 
Bodi och på Närs och Laus Facebook-sidor.

■ 17 juni Sommarlovsfiske för barn familjer i Närsån 
vid Närsakar. För mer information och anmälan: 
joakim.lyander@sportfiskarna.se, 073-742 35 03.
■ 3 juli–18 juli Konstutställning: Ingela Almgren, När 
Bomunds i Hammaren 668. Tor–sön 12–16.
■ 3 juli–18 juli Konstutställning: Birgitta Hjort-Rova, 
När Hallbjärs 619. Tor–sön 12–16.
■ 4 juli Konsert: Sånggruppen Riltons vänner 
sjunger à capella, NärsakarScen.
■ 14 juli Sommarskådning på Närsholmen. Magnus 
Croon från Föreningen Närsholmen guidar till natur 
och fåglar. Samling vid grinden till Närs-holmen kl 
06.30.
■ 14 juli ”Jag trotsar våldet” Om kvinnors utsatthet. 
Musik och aktiviteter på Gangvide farm. Kristian 
Tallrot med sällskap framför favoritlåtar under 
kvällen. Servering, kaffe och grillat! 

 ■ 16 juli Skräpplockning på Närsholmen 13.00. 
Korvgrillning. Alla välkomna.

 ■ 21 juli Sommarskådning på Närsholmen. Samling 
vid grinden till Närsholmen kl 06.30. 

 ■ 21 juli–7 aug Barnteater: föreställningar, kollo och 
dramalek med Boulevardteatern på Gangvidefarm. 
För mer info: 073-184 09 22.

 ■ 21 juli ”Handsome Molly” Spelar och sjunger 
country, Bluegrass, Irländskt och Gotländskt. 
Gangvidefarm 19.00.

 ■ 28 juli Sommarskådning på Närsholmen. 
Samling vid grinden till Närsholmen kl 06.30.

 ■ 30 och 31 juli Gycklar gruppen TRIX: 
ELD-föreställning på NärsakarScen.

 ■ 13 augusti ”Tumbleweeds” modern country som 
blandas med gamla klassiker och en och annan 
poplåt. Gangvidefarm 19.00.

 ■ 19 augusti Sommarlovsfiske för barn familjer 
i Närsån vid Närsakar. För mer information och 
anmälan: joakim.lyander@sportfiskarna.se, 
073-742 35 03.

 ■ 28 aug Närvarpan.
 ■ 28 aug Forneldars natt vid Gardbostrand.

DETTA SER VI FRAM EMOT ETT ANNAT ÅR:
 ■ Midsommarfirande vid Kluckartäppu i Lau
 ■ VM i bakpärk
 ■ Lau Basar
 ■ Loppis i Lau bygdegård
 ■ Viruddenloppet
 ■ Laumästerskapet i bangolf på Anderse
 ■ Energiexpo på Gangvidefarm 
 ■ Sockenfesten på Närshamn

… och mycket, mycket mer!
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Ingela Almgren                
3.7-18.7. 2021 

VERNISSAGE  lördag 3 juli kl. 12-16   
Öppet: tor-sön 12-16 tom 18 juli
När Bomunds i Hammaren 668
Välkommen!
info@almgrenillustration.se
mobil:  070-8441712

Bio under sommaren 
i Bygdegården

FÖRESTÅNDARE CHRISTER NORRBY 
TEL 070-5703795 

GOTLANDS FOLKBIOGRAFER UPA, 
NÄR OCH GARDA

NÄRBIONÄRBIO
Programmet är inte klart vid 

pressläggning pga pandemin. 
Kolla anslag i NärBodi och 
När o Närkar på Facebook. 
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Birgitta Hjort-Rova  3.7-18.7. 2021 
Galleri Konst&Inredning När Hallbjärs 619
VERNISSAGE  lördag 3 juli kl. 12-16   Välkommen!
Öppet: tor-sön 12-16 tom 18 juli
hjort-rova.com   birgitta@hjort-rova.com  mobil:  073-3529432

Dagmar Johansson
Kvinnfolki, Donners plats, Visby

daggan@agnus.se  www.agnus.se

Dagmar Johansson
daggan@agnus.se   www.agnus.se

Tel: 073-647 21 20

 . 
 
 

   
GÅRDSBUTIK 

LAMMSKINN • LAMMKÖTT 
GARN FRÅN LAMM & ALPACKA 

 

BIRGITTA DAHLQVIST 
NÄR SMISS 523 

 

070-306 12 82 
nylundagard@telia.com 

www.nylundagard.se 
 
Nylunda Gård 
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A lla gotlänningar kände till de 
hårda spänningarna mellan När 
och Lau. Men långt ifrån alla 
visste bakgrunden varför det blev 

som det blev. Det var den för  kultur och fram
åtskridande så viktiga obligatoriska skolan 
som vållade denna split i många decennier. 

Kort kan sägas, att socknarna kommit 
överens om att bygga gemensam skola i När, 
till vilken Lau skulle bistå med en bestämd 
del. Men med hänvisning till barnens långa 
skolväg till När byggde Lau sedermera en 
egen skola, vilket förtörnade närkarna som 
därigenom ansåg sig ha byggt en onödigt 
stor skola och krävde ersättning härför. 
Domkapitlet avgjorde frågan till laubornas 
fördel och permanentade därmed det spända 
förhållandet mellan socknarna.

Det var en realitet ännu när man var en 
lausårk på 9–10 år. Då fick man till uppgift att 
på sin modifierade damcykel cykla till När för 
att hämta hem månadens kristidskuponger. 
Det vållade en sömnlösa nätter innan detta 
skulle ske. Speciellt som man en gång hunnits 
upp av ett gäng närsårkar som slängde en i 
diket med cykel, kaffekuponger och allt.

Sockenkärleken mellan Lau och När

Nåväl – trots allt normaliserades förhållan
det även mellan de två socknarna. Åtmins
tone nästan. Men i långa tider levde minnet 
av stridigheterna kvar hos gutarna. Närkarna 
kunde nog vara besvärliga att handskas med, 
inte bara för laubor. Pastor Mårten Lyth, som 
ofta hade att leda sockenstämmorna, säger så 
här om sockenborna:

En del Närboar äro i sanning ett djävulskt 
sinnat folk, lögnaktige, trätlystne sturska och 
på alla sätt obändige och tygellöse, tagande sig 
före varjehanda ofog och dårskaper eftersom 
deras arga hjärta hasteliga lyster.

Lite av bilden som ”ett djävulskt sinnat folk”  
levde ännu kvar till exempel vid mötena 
mellan Lau och När vid skol och ungdoms
tävlingarna i pärk. Sorgligt att säga förlorade 
vi i Lau oftast mot Allan Nilssons närlag. En 
gång vann vi emellertid en ungdomstävling, 
vilket Allan långt in i senioråldern vägrade er
känna tills jag ur fickan tog fram segerpokalen 
och visade upp den vid festligheten då han fick 
GT:s kulturpris.

Med Allan Nilsson handlar det mesta för
stås om kultur som Närrevy och annat. Även 
där kunde han skämta om den gamla rivali
teten med grannsocknen som gjorde att han 
omgavs av ”gaitinggar, huggårmar u lauboar”.  
I våra underhållningssammanhang skämtade 
vi ofta om den gamla rivaliteten, som vi visste 
att publiken uppskattade framfört av en närk 
och en laubo.

Det här gänget med veteranerna Allan och Risto till-
sammans med de yngre förmågorna Berra Alvengren 
och Bengt Norrby roade på 80-talet gotlänningarna 
under beteckningen ”Haimköirt”. Där framgick oftast 
vem som var från När och vem som var från Lau ...



Jag tror jag var först ut genom att läsa en 
vers delvis byggd på förhållandet att När 
årligen överlägset vann ”tävlingen” om att ge 
störst trettondagskollekt, vilket alltid redovi
sades i tidningarna. Detta som ett slags avlat 
för begångna synder framhöll jag.

När odalmannen i Lau han är 
klar med sitt vårliga kneg, 
kommer nordan och flyttar in till När 
jord från hans nysådda teg. 
Så tar Vår Herre på egen hand 
från Lau den årliga täkten 
och genom att odla i grannens sand 
får närbor ihop till kollekten.

Allan brukade då svara med en nidvisa som 
han till yttermera visso skrivit till en melodi 
jag gjort om Resume över mänskligheten.

När Vår Herre världen gjorde, 
var han minsann inte dum. 
Det mesta blev ju som det borde, 
men ibland det blev en bom. 
Först han gjorde När och närkar,  
sum ett riktut mästarskap, 
sen kom Lau och strax man märkar 
att det var leit ettarskrap.

Det gav i sin tur inspiration till en sånglig be
traktelse från min sida. Den är inte inspelad 
och heller in publicerad (tror jag), så det kan
ske kan vara en ny upplevelse för de flesta.

De var pa den femtnde dan unggifär 
Vår Herre va färdu me all sein bisvär 
ti skape bad stjännar u himmel u jård, 
u ljause var pakåpplet mei någle ård.

U visst va han nåigdar, de meste va bra, 
men sumt tyckt han inte var mike ti ha. 
Han keikt yvar jårdi u hitted ti släut 
en plass där han tyckt att man sånt kund tipp äut.

Han säggde ti änglar, nå far er gleid stei 
ti Gotland u samteidut kan er ta mei 

ti Lau någle mänskar av bäste modell 
jag gärt ettar ärkeängeln Gabriel.

U här har ja sen en stäur svartar säck 
me misslyckne prov u di skudd ha vart väck. 
De jär illbattut fålk sum ljaugar u svär, 
daim kan er ta me er u släpp laust ei När.

Visst är det fint när gamla motsättningar bli
vit till något man kan skämta om. Jag tycker 
att det vackraste uttrycket för kärlek mellan 
socknarna är den lilla bron över Närsån. Där 
parkerade man i Lau och gick över bron till 
Närsidan för att kanske se Allan Nilssons 
Ormkvinnans barn eller något annat ur mäs
tarens penna. Då kan man i båda socknarna 
också le roat och uppskattande åt detta:

I täidarnes mårgen, i Lau upp pa backen, 
där sto de en laubo u kratt si i nacken, 
han käikt yvar väiki u tänkt sum såhär: 
Kan undre um de finns någ mänskar i När? 
Sen to han en stuck u stakt yvar Fäi lair. 
Den lauboen såg di aldri mair.

Men närkar bäi ai sum vakted säin gan 
di undred – va kom den figurn ifran? 
Täu närkar rod´ yvar strax västar sma broar, 
u sen sto de täu ett till lauboar.

U så har de vart ifran början ti släut, 
att aldri i täidn de har gat jämnt äut. 
Har närkar röv’ bort fem, sex bräudar fran Lau 
har lauboar strax kum ti När u tat sjau.

Um lauboar lärd si a smulå um Gud 
u livd ettar kristlige lagar u bud, 
da var di mair foglig u närkar till lags 
vänd dann seidu till u lätt bläi u sla tibaks.

Men ändre pa slikt de jär int gärt pa stundi, 
naj de sum ska båiges ska båiges fran grundi. 
U därför vör nå har bistämt sum såhär: 
Att lauboar ska ga i skolå i När.

TEXT: RISTO LEINO 
VERSER: ALLAN NILSSON OCH RISTO LEINO 
FOTO: KARL MELANDER
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 FISKE I NÄRSÅN
Området kring Närsån erbjuder vacker natur 
och ett rikt fågelliv och i ån finns bl.a. abborre, 
gädda, mört, sutare och id. Under hösten vand-
rar havsöringen upp i ån och på våren mängder 
av id som man kan se från någon av broarna. 
I den nedre delen av Närsån, på en sträcka av 
2,4 km, är det tillåtet att fiska mot att man löser 
fiskekort. Är du mantalsskriven i När eller Lau 
får du gratis fiskekort hos någon av återförsäl-
jarna. Tänk på att om du fångar öring eller gädda 
måste de utan undantag återutsättas!

Priser för fiskekort: 
Dygnskort:  50 SEK 
Veckokort familj:  100 SEK
Årskort familj:  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
eller via www.fiskekort.se

Trevlig fisketur!

Närsån bildar en naturlig gräns mellan 
Lau och När socknar innan den mynnar 
ut vid Närsakar. Är du intresserad av att 
hyra Närsakar för privat arrangemang? 
Kontakta Kickan på 070-184 09 22.   
FOTO: ELLVY NILSSON

Nattviol vid Linnéstigen.
FOTO: INGELA ALMGREN
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på Gangvide Farm i När

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

Vecka 29-31! 
Se våra  

föreställningar 
ons, tor, lör  

kl 16.00!Den Lille Prinsen Snigel Blå

Servering och kaffe
... och passa på att 

klappa kaninerna, rida  
och paddla kanot.

Varje vecka teaterkollo (7-14 år) och 

dramalek (4-6 år) Boka nu!

Vi är Green Key-certifierade

En gård med 
mycket djur, natur, 
nostalgi och smarta 

energilösningar!

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

Ponnyridning  för de minsta
Camping: 240 kr

Kanot-paddling: 200 kr

Kanotpaddling • Hyr ditt sommardjur
Stugor och B&B • Platsen för ditt bröllop eller fest

Gangvidefarm och dess omgivning, lokaler, service, 
boende i stuga, B&B, camping och det personliga 
bemötande gör att vi kan erbjuda skolresor, läger, 

företagsarrangemang, bröllop, utställningar mm.
Energi och klimat arbete ”Se, ,Lära, Känna, Prova 

det är på riktigt” prova elbil, elfordon,  
hur fungerar solceller, vad är vätgas!

Välkomna hälsar Per & Kickan
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Tel. 0709-100 495 

Fönster • Dörrar • Inredning
www.specialsnickeriet.net

Ramverkstad • Konst
www.konstneer.se

jimmy@specialsnickeriet.net 

MATS HÄGRING • LAU BJÄRGES
hagringsbygg@gmail.com

Vi gör allt 
från renovering 
till nybyggnad.

LauLINDSTRÖMS
BRUNNSBORRNIN G

Tel. 070-311 32 15
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Jonas Växthus i När
Sommarblommor, perenner, amplar, kryddväxter, buskar och träd m.m. Stor sortering.

ÖPPET: 12 mars–15 juli    vard. 10–19    lörd–sönd, helg 10–16

Tillverkning av oisolerade förrådsbodar 
på beställning.

Välkomna!

 Jonas Växthus
jonasvaxthus@gmail.com   Jonas 073-587 59 25
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Statlig väg
Enskild väg med bidrag
Enskild väg utan bidrag

Det är väl inte obekant för någon hur viktigt 
det är med fungerande vägar. Vägar som kom
mit till för att man ska kunna ta sig till sitt hem, 
sina marker, till kusten och ut i världen. 

I slutet av 1800talet och i början på 1900
talet genomfördes laga skifte på När och i 
samband med det reglerades också vägarna. 
Det bildades skifteslag och vägföreningar 
med uppgift att fördela i vilken omfattning 
markägarna skulle bidra till vägarnas skötsel. 
Trafi ken dominerades av hästar, cyklar och 
gående. Skötsel och underhåll var av varie
rande kvalitet. Fram till bildandet av Stånga 
kommun sköttes detta i socknen, därefter 
tog kommunen över skötseln av vissa vägar. 
Sedan 70talets kommunsammanslagning 
har Gotlands kommun haft hand om statliga 
vägar och enskilda vägar med statsbidrag. 
Enskilda vägar utan bidrag sköts och bekostas 
av markägare och en del boende i socknen.

På När fi nns det ca 21 km statliga vägar, ca 
26 km enskilda vägar med statsbidrag och ca 
10 km enskilda vägar utan bidrag. Dessutom 
fi nns det ett antal km små vägar som idag inte 
används. Vägarna är en förutsättning för att 

boende, företagare och besökare ska kunna 
färdas och bedriva sin verksamhet. 

Tyvärr har de statliga bidragen inte ökat i 
den takt som behövs för att klara underhållet. 
Region Gotland skjuter till pengar men de 
räcker inte. Med fl er boende och fl er besökare, 
vilket är positivt, har belastningen och slitaget 
ökat. Nu har vägunderhållet till ”Östmans
kveiar” blivit indraget. Ca 1,6 km väg där man 
frågar sig vem som ska sköta underhållet.

Vi vill inte ha en socken med vägbommar 
och begränsad tillgänglighet pga av att skötsel 
och  kostnad för vägunderhåll läggs på enskilda 
mark ägare. När LRFavdelning arbetar hårt 
för att det ska fi nnas statliga och regionala 
medel för att klara framtida vägunderhåll till 
gagn för alla.

När ni färdas i vår vackra socken, tänk på 
att visa hänsyn i trafi ken. Det är många bilar 
och stora breda maskiner som ska samsas 
på vägen. Planera din körning, använd och 
stanna vid mötesplatser eller avfarter för att 
underlätta möten.

TEXT: PETER OLSSON, NÄR LRF

När – en strandsocken med många vägar

22



Allt inom

TRÄDGÅRD

När, Gotland

LÄS MER PÅ DINTRADGARDGOTLAND.SE

När 1a Skifteslag 
är en samfällighet bestående av 
samtliga jordägare i När socken.

Vi äger och förvaltar en stor del av 
strandmarkerna i den södra delen 
av socknen som används som 
betesmark, samt tre tomter vid 
Herta som inbringar lite pengar. 
Pengar som till viss del används till 
underhåll av en del mindre vägar.

Till de enskilda vägarna som sköts 
av markägare finns skifteslagets 
vägskrapa att låna och ibland 
kan man få ett bidrag till grus.

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. Karolina Pettersson, kontaktman 

tel 070-604 67 15  
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Vad händer på Närsholmen?

Närsholmen är en plats som bety
der mycket för många människor, 
både bofasta i närheten och 
besökare. Vidunderligt vacker 

och dessutom ovanlig natur, stora mängder 
fåglar som stannar till på väg till fjärran 
destinationer, och en blomsterprakt som man 
inte ser på många ställen. De vita kalkstens
vägarna och steniga stränderna står i kontrast 
till blått hav åt nästan alla håll. Och längst ute 
den rödvita fyren och fyrvaktarhuset där man 
sen förra året kan bo över.

DÅ
Så vad händer där ute? Vi tänkte koncentrera 
oss på fyrplatsen som ligger på Stångudden 
längst ut, och först berätta kort om dess his
toria och sedan om dagens verksamhet som 
går under namnet Närsholmens Fyr & Logi. 

Udden har fått sitt namn av att här stod 
en stång, ett sjömärke redan på 1700talet 
som hjälp för sjöfarare. På den tiden var 
Närshamn en av Gotlands viktigaste hamnar 

så sjömärket hade stor betydelse. På 1870
talet ersattes sjömärket av Närs Fyr. Då 
hade hamnen innanför holmen inte lika stor 
betydelse längre, utan fyren byggdes för den 
stora sjöfarten som passerade kusten.

Sommaren 1872 uppfördes fyren, bonings
husen och ett par uthus. En fyr var givetvis 
den tidens absoluta högteknologi, och det 
måste varit en stor händelse i bygden. Det gav 
också jobb till Närbor och på kvällarna var det 
ibland dans vid fyren. 

En annan viktig fråga var muren som skulle 
omgärda fyrplatsen. Man tog in anbud och 
efter flera försök tog en bonde från Burs på 
sig uppgiften för 1 250 kronor. Han verkar ha 
gjort ett bra jobb, den består av 336 kubik
meter sten och står stabilt sen nästan 150 år. 

När allt var klart bosatte sig två familjer i 
fyrvaktarhuset. En fyrmästare och en fyrvak
tare delade på ansvaret för att fyren skulle 
sända ut sina ljussignaler. Det gick inte så bra 
i början. Ett fartyg gick på grund efter att ha 
blandat ihop Närs fyr med Hoburgen. Fyren 
fanns ju inte med i sjökortet än.

År 1961 var den långa eran med bemannad 
fyr över. Då hade åtta fyrmästare hunnit 
tjänstgöra. Istället automatiserades fyren. 
Ingen bodde längre i fyrvaktarhuset, men 
under perioder har militären och fortifika
tionsverket haft tillgång till huset.

Sedan några år har Statens Fastighetsverk 
ansvar för byggnaderna vid fyren. Man har 
länge funderat över att skapa någon verk
samhet där, men inte riktigt hittat rätt. Det 
är en ömtålig plats, både naturen och de bygg
nadsminnesförklarade husen, som kräver en 
småskalig och varsam verksamhet. Till slut 
kom man fram till vad det skulle bli.

24



NU
Fastighetsverket tog kontakt med Svenska 
Turistföreningen som är vana att driva verk
samhet på ömtåliga – och vackra – platser. Ett 
litet vandrarhem med tre sovrum, totalt tio 
bäddar skulle det bli. Hela huset renoverades 
försiktigt och mycket professionellt med 
tidsenliga färger och detaljer som sparades. 
Atmosfären växte fram i kök, allrum och sov
rum. Ett duschrum med toalett fanns redan i 
uthuslängan. 

Därefter skulle man ha någon att ta hand 
om verksamheten. Våren 2020 fick vi – Gry 
och Martin som bor i Lau – frågan från 
Svenska Turistföreningen och tvekade inte 
en sekund. April och maj ägnades åt att inreda 
huset. Riktigt sköna sängar och möbler som vi 
tycker passar in i miljön, och ett välutrustat 
kök. En liten läsar och skrivarstuga blev det 
också i den gamla bagarstugan, med fin utsikt 
över havet. 

Mest populärt är att bo ett par nätter på 
sommaren, men fler och fler upptäcker andra 
säsonger. Vår och höst är fantastiska ute på 
Närsholmen, och även vintern kan ha sin 

tjusning. Vi hade gäster i mellandagarna som 
var väldigt nöjda.

Allra bäst är kanske att samla ihop vänner 
eller familj och hyra hela huset en helg.

Hoppas vi ses på Närsholmen!

TEXT: GRY SVEDBERG OCH MARTIN LINDSTRÖM 
FOTO: ULRIKA NORDGREN (FYRBILD)  
OCH SOLVEIG ARTSMAN
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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
 

”Närsholmen Fyr & Logi 
erbjuder fantastiskt fi na rum 
och oslagbara omgivningar. 
Det är underbart att vakna 

upp tillsammans med havet.”

MIA, GÄST SOMMAREN 2020

Nu kan du vakna i den nyrenoverade 
fyrvaktarbostaden på Närsholmen!

Boka ett rum eller hela huset. 

Svenskaturistforeningen.se    
martin.narsholmen@gmail.com  

0734 343100

STF Närsholmen Fyr & Logi

stfnarsholmen
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— EN HELHETSUPPLEVELSE I  L ANTLIG LY X —

Vi finns på vägen till Herta / Hörte badstrand
När Bomunds i Burgen 924 B
623 48 Stånga

info@strandakar.se
0498-69 13 80
www.strandakar.se
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NATUR & KULTUR

1  Tutens fiskeläge
4  Bandeläins täppu
6  Kulturstigen, start
9  Lau kyrka
10  Kluckartäppu
12  Fågeltorn
13  Lau bygdegård, Bastu
15  Närsakarscen
16  Fågeltorn
20  Nabbens fiskeläge
24  Ingela Almgren
26  Linnéstigen, start
27  När kyrka
28   Skolu, Skaparlokalen, 

Sockenbiblioteket
33  När Bygdegård, Närbio
41   Birgitta Hjort, Galleri  

Konst&Inredning
42  Djaupdys fiskeläge
50  Kapellets fiskeläge
52  Närsholmen
53   Närsholmens fyr

BUTIKER

5  Botvide gårdsbutik
18  Nylunda gård
19   Tommys Måleri  

& Biodling
23  Paulas växthus
25  NärBodi
31  Herta Design
32  Jonas Växthus
34  Bageri Bosarve
35  Lass’ns Grönsaker
37  EkoFrida, Mickelgårds
38   Gotlandsgårdens  

Konfektyr & Café
45  Frigges gårdsbutik
48  Rovalds gårdsbutik
51  Närshamns Rökeri & Fisk

ÖVRIG VERKSAMHET  
& FÖRETAG

2  Thomas Tryckare
3  D. Grönströms Byggservice
7  Hemmans Bygg
8  Hägrings Bygg
11   Lindströms Brunns borrning
14  Larsson’s VVS
17  Ljunggrens Åkeri
21   Christers Gräv- & Alltjänst
28   Skolu, Idrottsplats, Gym, 

Bastu, Framtidens hälsa, 
Närheten

29  NärBygg, NärEl
30  Hattstugan
36  När Bil och Traktor
41   Specialsnickeriet,  

Anders Johanssons Snickeri
43  Byhens Bygg & Tjärstrykning
44   Golfen 
46  AMAB
47  Allt inom trädgård

MATSTÄLLEN &  
ÖVERNATTNING

22  Gangvide Farm
25  MatBodi
34  Bageri Bosarve
38   Gotlandsgårdens  

Konfektyr & Café
39  Mickels boende
40  Bo på lantgård, Smiss
44   Restaurang Fransan
49  Strandakar
51  Närshamns Rökeri & Fisk
53   STF Närsholmen Fyr & Logi 

CYKEL- OCH  
VANDRINGSLEDER

Naturstigen i När

Östkustleden

Linnéstigen

Lau Backars kulturstig

PLATSER MED FLERA  
VERKSAMHETER

25  NärBodi, MatBodi
28   Skolu, Idrottsplats, Gym, 

Bastu, Framtidens hälsa,  
Närheten, Skaparlokalen, 
Sockenbiblioteket

41   Specialsnickeriet, Anders 
Johanssons Snickeri, Birgitta 
Hjort, Galleri Konst&Inredning

44   Golfen, Restaurang Fransan
53   Närsholmens fyr,  

STF Närsholmen Fyr & Logi
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Bjärges trädgård i Lau

När Helen och jag flyttade till 
Bjärges 1987 började vi genast 
anlägga en grönsaksträdgård 
bakom ladugården. Vi hade haft 

grönsaks och blomland på vårt förra ställe i 
Stenkyrka så det var självklart att fortsätta. 
Jag hade haft med mig grönsaksodling från 
barndomen på Södervärn i Visby och Helen 
hade ärvt sitt växtintresse från sin mormor 
i Finland.

Potatis för årsbehovet har alltid varit 
basen i odlandet. Jag fick sättpotatis av 
vinter sorten ’Up to date’, ”Uppendatrar” 
kallade på Gotland, av släkten i Stånga 1969. 
Året efter fick jag sommarsorten ’Rosar’ av 
grannarna. Det blev inledningen till att odla 
äldre och ovanliga sorter både av potatis och 
andra  grönsaker. Men vi har genom åren haft 

moderna sorter också, men undvikit F1hy
brider, för vi sympatiserar inte med systemet 
att ta patent på liv. 

Så vi har huvudsakligen odlat grönsaker 
som är grundsorter, vilka man kan ta egna 
frön ifrån. Vi är med i fröodlarföreningen 
Sesam, där man gratis byter fröer med var
andra. De gamla sorterna är mer robusta, 
anpassade efter vårt klimat och har ofta mera 
smak än de moderna, som ska se fina ut men 
inte alltid smakar så mycket och dessutom är 
framtagna för ett mellaneuropeiskt klimat. 
På hösten samlar vi fröer till nästa år.

Vi använder inte konstgödsel och inga 
bekämpningsmedel. Är det något som ohyra 
äter upp, får man strunta i den sorten. Vi 
täckodlar, dvs jordytan täcks med ett lager 
organiskt material: kompost, gräsklipp och 
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ibland släke (tång) och på hösten täcker vi 
landet med löv allt efter hand som vi tar upp 
grönsakerna. Under vintern bryts det mesta 
av löven ner, det som blir kvar, krattar vi ihop 
och lägger under bärbuskarna. 

Vi odlar det mesta av årsbehovet av vanliga 
grönsaker. Bönor och ärtor, både sådana man 
äter baljorna av och sådana som man äter 
fröna av, är tacksamma att odla. Tomater är 
roliga, det finns så många sorter, men när man 
som vi inte har växthus får man leta reda på 
snabbväxande sorter. Det brukar bli jättestor 
skörd. Det kan ha sina sidor att ta hand om 
allting, men det är ett sätt att leva.

På lillgården har Helen skapat en perenna
trädgård av framför allt torktåliga växter. 
Här framför huset kan det bli väldigt varmt 
på sommaren och blåsigt och kallt på vintern. 
Vi vattnar i regel inte och är det växter som 
inte står ut får de dö i frid. Gråbladiga växter 
går bra, som Santolina, hedmarks växter som 
Geranium blir fina, liksom kryddväxter, men 
också pioner. Ett mullbärsträd och en fikon
buske växer också här.

Bredvid grönsakslandet har Helen plant
uppdragning i små odlingssängar. Där får 
plantorna växa till sig något eller några år 
innan de planteras ut på lillgården eller andra 
ställen på tomten. Vissa kan bli stående rätt 
länge, medan fula kastas bort genast. Inne
hållet i dessa sängar växlar således under 
årens gång.

Helen har tränat upp färdighet i att fröodla 
även knepiga växter, från vilka hon erbjudit 
frön till föreningen Trädgårdsamatörerna 
varifrån hon också själv får frön. Hon har 
ofta fat och äggkoppar med frön stående på 
tork eller färdigtorkade liggande i små påsar 
i kylskåpet. Det är ett pilljobb, men roligt när 
det sedan gror. Tålamod att vänta måste man 
också ha, buskpioner tar till exempel upp 
emot tio år innan de blommar första gången. 

TEXT: STEFAN HAASE 
FOTO: GUNNEL MANNERVIK OCH STEFAN HAASE
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Allt om mat sommaren 2021
Strandakar Hotell & restaurang. Öppet dagligen 
för mat, dryck eller bara kaffe. Grillkvällar.

Restaurang Fransan, När Golfklubb.  
Öppet dagligen med dagens lunch, pizza och  
à la carte varje dag från midsommar. 

MatBodi vid NärBodi. Hamburgare, korv, dryck.

Närshamns Rökeri & Fisk. Färskfångad, filéad, 
rökt, fryst eller inlagd. Servering av fiskrätter.

Caféer: Bageri Bosarve, Gotlandsgårdens 
konfektyr, Restaurang Fransan, Strandakar.

Frukost: Bageri Bosarve från kl 8.00.  
Gangvide Farm kl 8–10 på sommaren.

Matbröd, smörgåsar och bullar:  
Bageri Bosarve i När.

Ägg: Bert Larsson, Galls (Dalbovägen) i När.  
Anderse, Gannor, Kauparve och Mattsarve i Lau.

Honung: Tommy Kristiansson, Folke i När.  
Gunnar Mannervik, Kyrkänge i Lau.

Glass: NärBodi, Fransan, Gotlandsgårdens 
konfektyr, Jonas växthus, Gangvide farm, 
Närshamns Rökeri & Fisk.

ICA NärBodi: Allt i matvaruväg, färdiga 
smörgåsar, glass.

GÅRDSBUTIKER: 

Anderse, Lau: Potatis, grönsaker, rotfrukter, 
sparris, honung, ägg. Grillkol.

Botvide gård, Lau: Lammkött, lammkorv.

Dalbo gård, När: Potatis.

Frigges gård, När: Potatis, rotfrukter, sparris.

Gotlandsgårdens konfektyr, Maldes, När: 
Egentillverkad choklad och andra gotländska 
specialiteter, Guteglass.

Kauparve gård, Lau: Jordgubbar, potatis, 
grönsaker, rotfrukter, ägg.

Lass’ns grönsaker, När: Ekologiskt odlade 
tomater och grönsaker.

Mattsarve, Lau: Potatis, grönsaker, ägg.

Mickelgårds, När: Linser, potatis, dill, jord-
gubbar.

Nylunda gård, När: Lammkött, lammkorv.

Paulas Växthus, När: Tomater, gurka, sallad, 
kryddväxter.

Rovalds gårdsbutik, När: Lammkött. Grillkol.
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Öppettider
25 juni Midsommarafton 8–12

28 juni–14 augusti 8–15 
Stängt på söndagar.

Adress: När Bosarve 178
Bageri BosarveBageriBosarve

Stenugnsbakat surdegsbröd och sötebröd

När Mickelgårds 395, 623 48 STÅNGA    070 426 06 34       ekofrida@hotmail.com  

För aktuell info 

 

Mickelgårds Lantbruk 

Eko.frida            
Ekofrida 

  Gårdsbutik         
Potatis, Gotlandslinser, 
linsmjöl & mycket mer          

Välkomna! 

Gårdsbutik
Potatis, Gotlandslinser,
linsmjöl & mycket mer

Välkomna!

När Mickelgårds 395, 623 48 STÅNGA   070 426 06 34    ekofrida@hotmail.com

 
För aktuell info

 Eko.frida

 Ekofrida 
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V år gård har funnits i släkten i tio 
generationer och drivs av mina 
föräldrar Jörgen Thomsson och 
Mari Håkansson, mina systrar 

Linnea och Viktoria, och jag själv, Frida.
Vi odlar bland annat potatis, linser och olika 

typer av spannmål. Vår odling är ekologisk 
och KRAVcertifierad. Intresset för att testa 
nytt har alltid funnits hos oss på Mickelgårds. 
Vi har tidigare haft nötkreatur, äppelmusteri, 
packeri och torkning av rotfrukter och har nu 
ändrat inriktning till att odla och rensa linser. 
2016 fick vi en förfrågan från Nordisk Råvara 
om att provodla två hektar gotlandslinser. 
Det tyckte vi lät spännande.

Linser som är en baljväxt, göder sig själv 
med hjälp av sina kvävefixerande rötter. Den 

Linser och bönor på nytt  
hos Mickelgårds i När

kan inte odlas år från år på samma mark, utan 
behöver en växtföljd på sex år. Vi samarbetar 
därför med Gannor Gård i Lau och byter mark 
med dem, på så sätt får vi in vall i växtföljden 
också.

Gotlandslinsen har en nötig och lite söt 
smak, den är tvåfärgad med nyanser av grönt 
och rosa. Den är en kulturarvssort och med 
det menas att den har odlats på ön sedan lång 
tid tillbaka. Vi har på försök provat att så 
linser även på hösten.

På gården har vi också börjat odla en ny 
lins med namnet Beluga. Den är svart och 
kommer ursprungligen från Frankrike. 
Linsen är mycket smakrik och efterfrågad av 
restauranger. Vi har ännu inte denna lins till 
försäljning.
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FAKTA OM LINSER 
Linser härstammar från västra Asien. Där har man funnit lämningar 
efter tillagade linser som är 13 000 år gamla. Från Asien spred sig 
linserna tillsammans med de fyra sädesslagen till Europa. När de 
kom till Gotland vet vi inte, med det kan ha skett samtidigt som man 
började bruka jorden för drygt 4 000 år sedan. Olika rätter med linser 
har ingått som en del av kosten fram till 1900-talet. De var särskilt 
uppskattade i bygder med magra jordar där de förnöjsamma linserna 
kunde ge en förhållandevis god skörd. TEXT & FOTO: STEFAN HAASE

Själva använder vi linserna flitigt i många 
maträtter som till exempel linsbiffar, soppa 
och i form av linsmjöl till pannkakor och 
pajer. Genom att använda linser i kosten 
proteinberikas maten.

Linserna samodlas med havre som stöd
gröda eftersom linserna annars kan lägga sig 
platt på marken efter ett kraftigt regn. Efter 
tröskningen måste havre och linser separeras. 

Nordisk Råvara ville utöka odlingen på Got
land med gröna linser och orange korallinser. 
År 2018 var det totalt fyra gårdar som odlade 
linser på ön. 

I takt med att både odlingen och antalet 
odlare har ökat för varje år har vi nu inve
sterat i en ny effektiv anläggning för rensning. 
Hösten 2020 började den nya anläggningen 
att användas. Den håller ännu på att justeras 
och nya torksilos byggs upp. I år är det linser 
från ett tiotal gårdar som rensas hos oss på 
Mickelgårds.

En ny gröda på gården är Laubönan som 
kommer att provodlas med frön som levere
rats från genbanken på Svalbard. Det ska bli 
spännande att prova hur den smakar!

I gårdsbutiken säljer vi linser och linsmjöl 
och senare under säsongen kommer vi även 
att sälja potatis, jordgubbar med mera.

TEXT: FRIDA THOMSSON 
FOTO: STEFAN HAASE OCH SOLVEIG ARTSMAN
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Gårdsbutik med potatis, lök, 
morö� er och spa� is. 

Självplock av so� arblo� or.
Kontakt 070-5492032

Välkomna hälsar
Clas & Karolina Pe� er� on med familj

När Bomunds i Hammaren 526 
på vägen mot Djaupdys fiskeläge och Lillvik

Närodlade och smakrika grönsaker  
 

paulas.gronsakerPaulas Grönsaker

Vi öppnar sommaren 2021  
Följ oss på sociala media för mer info.

mobil:  0767-66 96 02

Välkomna till vår gårdsbutik med 
tomater, gurka, sallad även andra 

grönsaker och kryddväxter

NärLauKontaktenAnnons.indd   1 5/19/2021   7:27:26 AM
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Öppet torsd–sönd 11–17

Varmt välkomna!
Roger Hansson 

Ring gärna in din beställning 
0762-407 578

D�  k� � � � 
�  a � � � � t

� � � d N� � � .
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Din ekologiska lammbonde
vid Närsholmen.

. Lammskinn

. Lammlådor

. Grillkol

Ni hittar mer i vår gårdsbutik på
När Rovalds 869, 623 48 Stånga

Tel. 073-059 02 29

eller besök oss på rovalds.se

R OVALDS
GÅRD

Vi öppnar vår försäljning i gårdsbutiken 
den 25 juni och stänger den 1 augusti.

Öppet dagligen kl. 14–16

Övrig tid e� er telefonkontakt, så öppnar vi!
Tel. 0707-491095
Vi är mycket noga med hygien och avstånd.

Helst Swish men även bankkort.

Skyltat från infarten mot gården.

Kött (mycket färdigt för grillen), korv, 
lammskinn, garn.
Allt kommer från våra KRAV-lamm.
Reservation för att vissa köttdetaljer 
kan bli slutsålda.

Besök gärna vår hemsida för senaste 
information: www.botvide.com

Välkomna!
Katarina och Björn Björn

Gotlandsgårdens 
Konfektyr & Café

Ann-Charlotte Larsson
När Maldes 320

Mob: 070 549 23 70

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

Gotlandsgårdens Konfektyr
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LASS’NS GRÖNSAKER

Mobil 073-180 76 30

Gårdsbutik med ekologiskt
odlade tomater och grönsaker.

Försommar öppet alla dagar.
Från v. 24 öppet tisdagar och fredagar.

lassnsgronsakar

Öppet alla dagar under sommaren. 
Beställningar och kundkontakt, ring eller sms till 0706-995911.

Se även Facebook. Välkomna!
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Välkomna till NärBodi
En välsorterad lanthandel

En ekonomisk förening där du gärna får bli medlem

Telefon 0498-492009

NärBodi
Sommaröppet 7 juni–15 augusti:

9–19 alla dagar

Midsommarafton och midsommardagen 9–16

NÄRBODI

VIKTOR   EBBA   KARINA   SOFIE   LINNEA   SUSANNE
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VÄLKOMMEN TILL GOLFEN!
På När Golfklubb spelar du golf i en avslappnad 
och trivsam miljö, full av vår gemensamma his-
toria. Området är rikt på både fl ora och fauna 
samt fornlämningar från en svunnen tid. 

Golfbanan i När är en havsnära hedbana. Här 
bidrar såväl vinden som det karga gotländska 
landskapet, berikat med örter, enbuskar och 
vindpinade tallar till din upplevelse. 

Den avslappnade atmosfären på När GK lockar 
till träning, både för den inbitne golfaren och 
nybörjaren som vill prova på detta underbara 
spel. Vi erbjuder ett övningsområde, dit alla är 
välkomna helt utan kostnad. För den som vill 
börja spela golf eller utveckla sitt golfspel fi nns 
vår tränare på plats för kurser eller individuella 
lektioner.

När du behöver en paus, går du till Restaurang 
Fransan och äter en bit mat eller botaniserar i 
vår nya, välsorterade golfshop!

Nybörjarkurser (Grönt kort)
Syftet med nybörjarkursen är du ska få en så 
bra start på din golfkarriär som möjligt. Vi går 
igenom hur golf spelas (regler och golfvett). 
Du får lära dig grunderna i själva spelet (grepp, 
sving, långa slag, korta slag, puttning m.m.). 
Och du får tips och råd kring hur du ska träna 
vidare för att utveckla ditt golfspel.

Kursavgift: 2�200 kr (Junior 1�700 kr). 
Lån av klubbor och kursmaterial ingår.

Datum:
19–20 juni
9–11 juli
6–8 augusti

Alla är varmt välkomna hela säsongen! 
Vi ses på golfen!

INFO info@nargk.se / 0498-49 23 20 
www.nargk.se
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Oavsett vilken grupp det gäller så anpassas 
träningen efter individens förmåga och dags
form. Målet är att träningen ska vara rolig, en 
social samlingspunkt och bidra till en stark
are kropp. 

HÄLSOGRUPPER vänder sig till alla över 18 år 
som vill utveckla sig själva, få ett helhetsgrepp 
om hälsa och hur man kan påverka den både 
fysiskt och psykiskt. Grupperna består av tre 
till fem personer som ses under nio tillfällen 
fördelat på sju månader. Vid varje tillfälle går 
gruppen igenom ett specifikt tema följt av 
frågor som gruppen diskuterar. Blandningen 
av individuell coaching och gruppsamtal är 
väldigt givande samt att grupperna ses över 
en längre tid. Detta göra att de nya vanorna 
blir hållbara och en självklar del i livet.

TEXT & FOTO: MIKAELA RANDLEFF 

Må bra i När och Lau!
För att vårda vår hälsa är närhet till friskvård och olika 
träningsformer betydelsefullt. I våra socknar har vi 
förmånen att hitta aktiviteter året runt. Med kreativa 
lösningar har det fungerat även under pandemin.  

SENIORGRUPPEN vänder sig till deltagare som 
är 60 plus och som vill bygga upp eller bibe
hålla en stark och funktionell fysik. Övningar
na är en blandning mellan styrka, balans, ko
ordination och kondition. Träningen bedrivs 
som cirkelträning så att ledaren kan se och 
hjälpa alla deltagare och ge feedback. Grup
pen består av max tio deltagare. Från början 
bedrevs träningen i gymmet i Skolu men i 
samband med pandemin flyttades träning
en ut till fotbollsplanen, även den vid Skolu.  
Träningen möjliggörs tack vare ett gott sam
arbete med När IF.

MAMMAGRUPPEN är till för nyblivna mammor 
och syftet är att de ska få kunskap om hur 
kroppen fungerar, funktionella övningar för 
att bygga en stark kropp samt hur de utförs 
med korrekt teknik. Denna grupp har hållit 
till i lokalen vid Närs idrottsplats. Även den
na grupp har flyttat utom hus för att anpassas 
till föreskrifter som gäller under pandemin. 
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#TRÄNINGLAU har som motto att öka möjlig
heten till fysisk aktivitet genom att erbjuda 
funktionell träning till alla som bor och lever i 
närområdet. Möjlighet till träning för att hål
la en bra och funktionell vardag, hålla oss fris
ka och hållbara, höja den fysiska prestations
förmågan, bevara aktivitetsnivån och att 
träna i förebyggande syfte för att minska risk 
för skador och sjukdomar. Alla intresserade 
är välkomna, passen läggs på olika nivåer 
och erbjuds tre gånger i veckan året om i Lau 
bygdegård. Sommartid flyttas träningen ut på 
gräset vid Bageri Bosarve. 

Från november 2020 har träningen skett 
digitalt på grund av pandemin och dess 
restriktioner. Vi hoppas snart få återgå till 
ett mer normalt livsmönster och få träna 
fysiskt tillsammans igen. Tror alla längtar dit!  
#TräningLau gir si aldri!

TEXT & FOTO: MONIKA FIE 

KONTAKTUPPGIFTER
Seniorgruppen, mammagruppen och  
hälsogrupperna: 
Mikaela Randleff  0737-77 85 52
#TräningLau: 
Monika Fie  0703-80 02 89
Gymmet i När Skolu: 
Carina Thorén  0709-41 48 60 

GYMMET I NÄR SKOLU kom till i samband med 
att Virudden Utveckling AB och När IF ge
mensamt deltog i Leaderprojektet Friskvård 
och hälsa i närområdet år 2009. När projekt
tiden var över 2010 övertog När IF driften av 
gymmet. Sedan dess har en del hänt. Man har 
skaffat en ny och större lokal samt investerat i 
fler maskiner och redskap. Detta för att gym
met ska kunna passa så många som möjligt.

Gymmet är både populärt och välbesökt. 
Under pandemiåret 2020 tvingades man hålla 
stängt i en månad. Sedan början av december 
2020 är gymmet öppet igen, dock med stora 
begränsningar. Alla har egna bokade tider och 
man får som mest vara två personer samtidigt 
i lokalen.

TEXT & FOTO: CARINA THORÉN 
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NÄR IF

Viruddenloppet
torsdag 22 juli

Närvarpan 
lördag 28 augusti

Gymmet i Skolu
öppet 06:00–22:00

Tennisbana,
nybyggda padelbanor 

och lekplats
Padelbanor och tennisbana 

bokas på MATCHI.se 

Stöd När IF – köp dina 
bingolotter i Närbodi!  

Följ oss på Facebook 
och Instagram för uppdateringar 

och ändringar.

När IF narif1927

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

Inställt!

NÄR-LAU 
RÖDA KORS

För 250:- stöder du 
När-Lau Röda Kors

BG: 900-8095 eller kontakta 
Leni Hedin  073 0671602

Intresserad av att hjälpa till på Kupan? 
Kontakta Leni Hedin.

Svensk klassisk massage
Hälsocoaching

Personlig träning

Mejl: mikaela.randle� @hotmail.com
Mobil: 0737-77 85 52

     Framtidens Hälsa – Mikaela Randle� 
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Hattstugan öppnade 1994. Tiden går fort när 
man har roligt och roligt har vi verkligen haft 
under alla år. Det är fantastiskt att Hattstugan 
har kunnat utvecklas så som den har gjort och 
detta med hjälp av den fantastiska personalen 
som vi haft förmånen att arbeta tillsammans 
med. Medarbetarna är den största tillgången 
och nyckeln till framgången.

Vi har fått många olika priser under åren; 
Den friskaste arbetsplatsen på Gotland 2018 
samt Solstickanpriset 2016, som delades ut 
av prinsessan Christina. Priserna är något 
vi uppskattar mycket och det triggar oss att 
alltid göra vårt bästa. Men vi måste varje dag 
anstränga oss så att det verkligen blir bra 
dagar för de som bor här. Även närstående 
behöver stöd av olika slag. 

Tio personer med demenssjukdomar bor 
på Hattstugan och i denna miljö som vi har 
här på plats så är hela naturen i Närområdet 
något som uppskattas av alla. Vi satsar mycket 
på den nära miljön och det är en del av omsor
gen att vistas i en både stimulerande och lugn 
miljö. Trädgården är en oas för alla som bor, 
arbetar och besöker Hattstugan. 

Det har visat sig väl värt på alla sätt att 
förena miljö med forskning och utveckling 
av metoder som lindrar de svårigheter man 
får genom demenssjukdomarna. Vi har sett 
att det hjälper, är lugnande och ger bättre 
sömn utan att behöva så mycket mediciner. 

Den bästa medicinen är en engagerad och 
kunnig personal. Kvalitetsarbetet ligger högt 
på agendan och att individanpassa omvårdna
den för alla  är viktigt. Man är den man alltid 
har varit och inte sjukdomen. Minnen stärker 
självkänsla och identitet.

Vi lagar all mat på plats här, vilket innebär 
att alla äter med väldigt god aptit. Den som 
kan, hjälper till med matlagning samt att baka. 
Vi handlar också allt lokalt här i Närområdet. 

Vi har egna fordon som uppskattas mycket; 
personbil, handikappbuss, elmoppe och dub
belcyklar där man sitter bredvid varandra. 
Det är härligt att vi kan åka precis när det 
passar verksamheten och dit vi vill och stanna 
så länge vi önskar. Det ger en otrolig frihet. 

Vi har många studiebesök och är ofta 
anlitade i kommuner runt om i landet som 
föreläsare och handledare.

Nu har vi påbörjat nästa fas för Hattstugans 
fortsättning, att hitta någon som vill driva 
denna fi na verksamhet vidare. Viktigt för de 
som vistas här, för arbetstillfällen liksom för 
bygdens engagemang kring vår verksamhet. 
Likaså är det viktigt att det fi nns plats för små
företagande inom vårdsektorn i framtiden.

Kontakt: 
Pia Lindell och Jane Lindell Ljunggren 
049849 24 25 www.hattstugan.se 
Jubileumsfonden BG 51160299
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Första gången det står i Bibeln 
att något inte är bra är när Gud 
ser på den första människan och 
konstaterar: ”det är inte bra att 

mannen är ensam”. Vi är skapade för att leva 
i gemenskap. Det är något många av oss blivit 
smärtsamt påminda om under det gångna 
året. Coronapandemin har slagit till mot 
själva hjärtat i vad det är att vara människa 
– våra gemenskaper med andra. Men det har 
skett på olika sätt.

För en del har många av ens relationer 
hittat nya sätt att hållas igång och kanske till 
och med fördjupats, även om man samtidigt 
längtar till, och gör upp planer för, tiden då 
vi äntligen ska kunna umgås ansikte mot 
ansikte igen. För andra har året blivit en 
påminnelse om hur sköra ens gemenskaper 
i själva verket var och hur smärtsamt det är 
när de uteblivna fysiska träffarna kombineras 
med att telefonen förblir tyst.

Sedan har vi förstås de i vår närhet som 
döden tagit ifrån oss under året och som vi 
kanske på grund av pandemin inte kunnat 
vara nära, krama om eller ens sörja så som 
vi hade velat. De lämnar efter sig ett tomrum 
som den normala vardag vi nog alla längtar 
efter aldrig helt kommer att kunna fylla.

Men i allt detta får vi också bära med oss 
den insikt som den danska drottningen Mar
grethe fick i samband med sin fars död:

Plötsligt hände det något. Jag upplevde att jag 
inte längre var ensam. Gud blev verklig för mig. 
För mig betyder Jesus Guds möjlighet att visa 
mänskligheten att Han går med oss och är mitt 

ibland oss. Jag tror och är fullt övertygad om 
att Jesus inte bara var en god människa. Han 
var själv Gud som blev ett med oss. Gud vet hur 
det är för mig när något ont möter mig.

Det är inte bra att människan är ensam och 
vi behöver varandra. Så värna dina relationer 
på alla de sätt som ändå är möjliga och hör 
gärna av dig till någon du kanske inte brukar 
höra av dig till – risken är betydligt större att 
man ångrar ett samtal som inte blev av än ett 
som blev. Du får förstås också gärna ringa din 
präst.

Men knäpp också dina händer i bön, eller 
ta en tur till din kyrka och tänd ett ljus för 
dig själv och andra. Ljuset och bönen blir en 
påminnelse om att du är en del av något större 
och att vad som än händer så är du alltid 
älskad och aldrig ensam. För Jesus, Gud som 
blivit människa, går vid din sida genom allt.

Vi är skapade för att 
leva i gemenskap

TEXT: STEFAN SUNDELIN, KYRKOHERDE I BURS PASTORAT 
STÅNGA-BURS OCH NÄR-LAU FÖRSAMLINGAR 
FOTO: SOLVEIG ARTSMAN
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Trivsel och gemenskap hos Närheten
Föreningen Närheten har nu kommit 
upp i den aktningsvärda åldern att vi 
detta år kan fira 30-årsjubileum. Men all 
föreningsverksamhet har för vår tillvaro 
under det senaste året varit något som vi 
aldrig upplevt förut. Vi får hoppas att vi när 
hösten kommer kan ordna en jubileumsfest 
med underhållning och något ätbart.

Närheten har under alla år varit en 
förening för När och alla socknar runt 
omkring, pensionärer, daglediga och de 
som känner sig ensamma. Det finns inget 
medlemsregister eller några årsavgifter, 
bara lite pengar till hyran och ka� et som 
kommittén ordnar med.

Sysselsättningarna är svåra att anpassa 
för alla. En del gillar handarbeten, andra 
gymnastik, ute kan man 
spela boule eller kasta varpa 
om det är vackert väder. 
Inne vill man gärna lyssna 
på musik, som är det mest 
eftertraktade, eller höra 
någon berätta om händelser 
i livet, film, bilder eller en 
eftermiddag med bingo. Att 
kunna göra utflykter med buss 
har varit stora höjdpunkter, 
men det har blivit allt svårare 
att hitta chau� örer. 

Några av de som startade föreningen 
finns fortfarande med, Jane Lindell 
och Sören Larsson. Vi hoppas att de 
kommer att fortsätta vara föreningens 
stöd. Likaså Virudden som äger Skolu, 
de låter föreningen vara i den lokal som 
för dagen passar bäst. Stöd kommer 
även från Vuxenskolan så att vi kan hålla 
verksamheten igång.

Vi i kommittén är inga ungdomar längre 
och gästerna har på grund av ålder blivit 
färre. Vi önskar att det kommer in lite nya 
entusiaster så att vi får behålla denna 
sammanslutning för framtiden.

Ulla, Irma, Inger och Maggie  

www.hjartstartarregistret.se

Hjärtstartare fi nns på Hattstugan 
och Golfen i När samt i Skolu i Lau. 

Tillgängliga dygnet runt för alla!



FOTOU TSTÄ L L N I NG I  SKOLU 2021
Efter ett av pandemin påtvingat uppehåll under 2020 vill fotogruppen gärna försöka genomföra en ny 
utställning i år. Men inte till sommaren utan i höst – kanske i oktober – när förhoppningsvis alla har 
hunnit bli vaccinerade och man kan samlas igen. Vi har redan nu ett ganska omfattande material av 
foton som inte visats tidigare och mer foton tillkommer. Årets huvudsakliga tema blir ”Närbor”, dvs 
gamla och tidigare inte visade bilder av personer och familjer från När. Som vanligt räknar vi med att ha 
ka� eservering och hembakt och albumen med alla tidigare visade foton kommer att vara tillgängliga. 
När läget klarnar kommer tider att anslås i Bodi och på Facebook. Så välkomna i höst! 
Fotogruppen, När Sockenförening

SKOLU
A K T I V I T E TS  &  FÖ R E TA G S H U S

I den före detta skolan finns bland annat 
företag med massage och gym. Här finns 
även möjlighet att bada jacuzzi, bokas 
via Erling Häglund, 070-789 21 56. 
Skolu är också en träff punkt med 
föreningsaktiviteter och social 
gemenskap.

LOKALER FINNS ATT HYRA
Lediga lokaler, både större och mindre, med 
plats för olika verksamheter och möjlighet 
till flexibla lösningar.

Har du en idé – hör av dig, 
vi kan göra något tillsammans.

 www.virudden.se

48



COVID-19
Det gångna året har i stort präglat alla aktivi-
teter som brukar äga rum i Skolu. Närheten, 
stickcaféet, sygruppen, matgruppen etc. har 
alla fått ställa in sina verksamheter under stör-
re delen av året. Så tråkigt men naturligtvis 
helt nödvändigt.   

SKAPARVERKSTAD
Coronaläget har gjort att några större grupper 
av medlemmar i skaparverkstaden inte har 
kunnat träff as under året. Dock har flera små 
grupper setts vid egna tider för att handarbeta 
och väva. Man ser naturligtvis fram emot 
att kunna ordna större sammankomster och 
workshops så fort coronaläget tillåter. 
 Under sommaren 2020 hölls två kurser 
i betonggjutning i Lau. Aktiviteten hölls 
utomhus och det tillverkades både fågelbad 
och blomkrukor. 

ÖSTKUSTLEDEN ANGA-NÄR
I juni 2020 invigdes Östkustleden av lands-
hövding Anders Flanking. Invigningen ägde 
rum i Kungens sal. Endast de som jobbat med 
leden kunde delta på grund av rådande corona-
läge. I stället för att klippa ett band skruvade 
landshövdingen upp en symbolisk orange 
markering som visar vägen för vandrarna. 

PADELBANOR OCH LEKPLATS
Virudden har på flera sätt stöttat och investe-
rat i de padelbanor och den lekplats som håller 
på att färdigställas vid idrottsplatsen. 

E-GO
Virudden har i samarbete med NärBodi en 
överenskommelse med företaget E-Go gjort 
det möjligt med en bildelningstjänst där man 
kan hyra en elbil för längre eller kortare tid. 
Bilen är parkerad vid Bodi och bokas via E-Go. 
Man betalar endast för den tid man använder 
bilen. 

FINAB – FASTIGHETER I NÄR AB
FiNAB äger och förvaltar tjugotvå lägenheter 
i När. De ligger vid Mickelgårds och före detta 
församlingshemmet. Är du intresserad av att 
hyra en lägenhet ta kontakt med NärBygg på 
telefonnummer 0498-49 23 00.

SOCKENBIBLIOTEK
Trots att många aktiviteter ligger nere för 
tillfället hålls biblioteket öppet tisdagar och 
torsdagar kl 14.00-16.00.

BASTUN
SPA-delen i bastun i Skolu bokas via 
Erling Häglund, 070-789 21 56. 
Duschavdelningen fungerar för de som går på 
gymmet. Bastun är pauserad och vi hänvisar 
eventuella badare till Laus bastu. 

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  

Betonggjutning i Lau.

Östkustleden invigs 
av landshövding 

Anders Flanking.
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www.narbygg.se
Bygger allt överallt på Gotland

Med kvalitet och kompetens – för stora och små
Transporter inkl. kran – Tomter till salu

Hallute När  623 48 Stånga  Tel: 49 23 00
E-post: info@narbygg.se

Alla inom branschen förekommande elarbeten utföres.

Göte Norrby 0736-42 23 12 gote@narbygg.se
Johan Dahlbom 0736-42 23 08 johan@narbygg.se
Mats Eliasson 0736-42 23 17 mats@narbygg.se
Martin Mårdbrink 0736-42 23 14 
Marcus Norrby 0736-42 23 11 

Välkomna!
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Närs Bil och Traktor
Ingvar Andersson

Bosarve När

Tel 49 21 29

Vi utför reparationer av bilar, traktorer, 
lantbruksmaskiner, gräsklippare m.m.

Även mindre smidesarbeten.

Utför jobb på Gotland och i Stockholm

Säljer äkta trätjära

byhensbygg-tjarstrykningab@hotmail.com

0708-567907
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LARSSON 'S
VVS

076 235 62 28

GO
LAU

T LAND

LARSSON 'S
VVS

076 235 62 28

GOTLAND

Larsson’s VVS
Fie Lau 223 
62362 Ljugarn

076 235 62 28

 larsson.emrik@outlook.com

 @larssonsvvs

Emrik Larsson

Nystartad rörfi rma i Lau. 
Installationer inom värme och sanitet samt försäljning av tillhörande produkter.
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HEMMANS
BYGG AB

0708 49 14 66

Göran Larsson
Lau Hemmor 143, 623 62 Ljugarn

hemmansbygg@hotmail.com
www.lau.se/hemmansbygg 

Allt från källare till skorsten!
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– 44 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 och gamla avlopp.      

Ring Christer Norrby tel 070 - 570 37 95
 christer.norrby@telia.com   När Hallute 109   623 48 Stånga
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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 Lau. Jag trycker bland annat 
När/Laukontakten. Kom förbi på en fika och prata tryckning. 
Alternativt löser vi hela processen via datorkontakt. 
Tryckningen är billig och kaffet är gratis. Välkommen!

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

Vi trycker allt till alla – överallt!



Föides u blomme u vissne u dåi,
multne ti jård u gi näring ti fråi.
Spirar ör jårdi en dag i april, 
en dail faller fran u en dail kummar till.

Sumli är bortå u sumli man minns,
andre är bortglåimd fast di ännu finns,
man far va gladar för stundi man har,
täidn star still, de är mänsku som gar. 

TVÅ STROFER UR ÄNDLAUS VÄISÅ AV ALLAN NILSSON


