
84 SIDOR MED TIPS, INSPIRATION OCH EVENEMANG! 

Gratis!

Omslagsfotografi Markus Moström

I den här guiden får du en god vägledning om vad Fårö och Fårösund har att erbjuda 
dig oavsett vad du söker. Ansvarig utgivare är Föreningen Fårö Framtid i samarbete 
med företagarna i området. Tillsammans arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling 
för fler arbetstillfällen inom turism, jordbruk, service och andra näringar – i balans med 
ett bevarande av områdets höga natur- och kulturvärden. Allt för de bofastas framtid. 
Men också för att ditt nästa besök ska bli så bra och minnesvärt som möjligt.
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Gott samarbete har 
de bästa utsikterna. 

”Visst är Fårösund och Gotland fantastiskt? Men 
det finns faktiskt saker som många ändå missar. 
Som det här med hur det privata och det offentliga 
kan samarbeta för att stärka vårt gemensamma 

samhälle. Skapa attraktion och livskraft. På Offentliga Hus arbetar 
vi med samhällsfastigheter, vi äger och investerar i fastigheter 
och tillsammans med det offentliga som hyr av oss, skapar vi 
långsiktiga lösningar. Ett exempel är samarbetet med Gotlands 
Folkhögskola och skolan i Fårösund. En lösning som hjälper till 
att lyfta en ort över alla årstider – vilket gagnar oss, samhälle och 
region. Just det samarbete som samhällsfastigheter handlar om. 
Och precis den utsikt som vi finner bäst.”

Fredrik Brodin, vd Offentliga Hus

 
Läs mer på www.offentligahus.se
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Njut av Fårö!
Vi tar hand om era trycksaker och 

levererar över hela Sverige.
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Förord

Våren och inledningen på sommaren har 
präglats av oro och osäkerhet. Fastlän-
ningar med fritidshus på Gotland och 
Fårö har uppmanats att stanna hem-
ma över påsk och efterföljande helger. 
Evenemang som Öppna Ateljéer, Golfa 
Gotland Runt, studentfirande, Almedals-
veckan, Medeltidsveckan, resor till Gotska 
Sandön och Karlsöarna, Bergmanveckan 
och Barnkörveckan på Fårö, konser-
ter, event och mycket annat har ställts 
in. Tiderna är mycket tuffa för många 
småföretag, inte minst inom hotell- och 
restaurangbranschen. En miljon besökare 
till Gotland under högsäsong ger den in-
komst som man sedan ska leva på under 
resten av året.
 Men det finns trots allt en viss opti-
mism och framtidstro. Utlandsresor får 
vänta och vi uppmanas att semestra i 
Sverige. Säsongen kommer sannolikt 
att förskjutas och många vill komma till 
Gotland och Fårö.
 I årets guide berättar vi om fastighets- 
entreprenören Joachim Kuylenstiernas 
planer för Fårösund, om konstnärer på 
Fårö, om restaurangen Fårögården som 
blivit medlem i Kulinariska Gotland, om 
Fåröprofilen Herdis Molinder som debu-
terat som författare vid 94 års ålder.
 Att vandra är något som allt fler gör 
eller vill pröva på. I fjällen, i berg, på 
vandringsleder eller på stränder. Filip 
och Linn Hadenius gick förra sommaren 
Fårö runt utmed havet. Det tog dem tre 
och ett halvt dygn. De berättar om sina 
upplevelser och ger tips till andra som vill 
vandra.
 Tennistävlingen Fårö Open är för 

VÄLKOMMEN TILL
FÅRÖ & FÅRÖSUND

många höjdpunkten på sommaren. Alla 
åldrar, nybörjare som mer erfarna spelare 
kan delta. Roligt, socialt och möjlighet 
till många nya bekantskaper, är vanliga 
kommentarer från såväl deltagare som 
åskådare.
 I denna guide vill vi uppmuntra er 
besökare, deltidsboende, Fårösunds- och 
Fåröbor att ta del av de många möjlig-
heter till upplevelser och aktiviteter som 
Fårö och Norra Gotland kan erbjuda.
 I årets guide kan vi tyvärr inte ge den 
information om alla de olika evenemang 
som brukar äga rum under sommaren. 
Detta på grund av den osäkerhet som 
arrangörer känt om möjligheten att 
kunna anordna sina aktiviteter till följd av 
coronaviruset (covid 19).
Vårt råd är därför att via nätet eller på 
annat sätt söka upp information hos res-
pektive företag, förening, utställare eller 
gå in på Fårö Framtids hemsida:
www.faroframtid.se
 Till sist – vi önskar er alla en innehålls-
rik vistelse men med några förmaningar: 
Håll avstånd, tvätta händerna, skydda 
andra och er själva. Var rädd om naturen, 
håll hundarna kopplade, plocka upp efter 
er och följ de restriktioner som gäller för 
naturreservaten och strandskyddsområ-
den. Kör inte i terrängen. Parkera enbart 
på tillåtna platser. Och inte minst – njut 
av havet, stränderna och den säregna 
naturen.

Ann Lindgren
Ordförande
Föreningen Fårö Framtid

Föreningens syfte är att företräda lokalbefolkningen i
gemensamma och övergripande frågor. Föreningen
verkar bland annat för en långsiktigt hållbar
utveckling på Fårö för fler arbetstillfällen
inom turism, jordbruk och andra näringar
– i balans med ett bevarande av öns höga
natur- och kulturvärden. Föreningen
ansvarar också för skötsel av stränder
och naturområden.

Stöd vårt arbete med ditt medlemskap.
Medlemsavgiften är 150 kronor.
Då föreningen arbetar ideellt tas varje
ekonomiskt bidrag tacksamt emot.
Betala till vårt bankgiro 5789-2515
eller Swisha 123 231 8665.
www.faroframtid.se
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NATURSKYDDADE
OMRÅDEN

Naturreservaten
Inom dessa gäller särskilda bestämmelser. 
Information om de olika naturreservaten finns 
tillgänglig i anslutning till områdena.
 Gotland och Fårö har en för hela riket 
gällande terrängkörningslag. All körning av 
motorfordon utanför väg är förbjuden. Med 
terräng menas all naturmark utanför vägar till 
exempel skogsmark, stränder, parker, åkrar, 
stigar, motionsspår och leder. Alla slag av 
fordon som drivs av motor omfattas av lagen 
såsom bilar, husbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, 
mopeder och traktorer.
 Camping med husbil. På enskilda vägar 
är det upp till markägaren att bestämma om 
motortrafik ska vara tillåten och i vissa fall 
reglera parkering. Du får då ställa upp ditt 
fordon precis intill vägen förutsatt att marken 
inte skadas, parkeringen utgör en trafikfara 
eller att markägaren hindras i sin verksamhet. 
Vid övernattning nära ett bostadshus bör du 
först fråga markägaren om lov. 
 Sedan 1998 har Fårö egna skötsel- och 
tillsynsmän i naturreservaten. De är anställda 
av Föreningen Fårö Framtid i samarbete med 
Länsstyrelsen med bland annat uppgifterna 
att sköta naturreservaten och kontrollera att 
bestämmelserna för dessa efterföljs.

Djurskyddsområden
Under tiden 15 mars – 15 juli är det inte tillåtet 
att besöka Fårös två djurskyddsområden 
Lagholmen och Norsholmen. På Norsholmen 
är det förbjudet hela året att framföra fordon.

Det är inte tillåtet att:
• Förstöra eller skada naturföremål genom att 
  exempelvis hacka, mejsla eller knacka bort 
  fossil ur raukar eller övrigt berg och föra
  bort sten och fossil.
• Bygga stentorn på stenstränderna eller på 
  annat sätt förändra det naturliga landskapet.
• Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada 
  levande eller döda träd och buskar.
• Plocka, gräva upp eller i övrigt avsiktligt 
  skada växter och träd.
• Göra upp eld annat än på anvisade platser. 
• Framföra motordrivet fordon på annat än 
  anvisade vägar och leder.
• Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
• Tälta eller ställa upp husbil och husvagn.
• Avsiktligt döda, skada eller samla in djur 
  och insekter.
• Sätta upp tavla skylt eller affisch.
• Medföra ej kopplad hund.

Under tiden 15 mars – 15 juli är det inte tillåtet 
att vistas på ön Marpesholm med närmaste 
omgivningar samt inom den sydligaste delen 
av Ryssnäs. Gränsen för förbudsområdet är 
markerad med skyltar i terrängen.

Särskilda strandskyddsområden
För strandskyddsområdena (Ekeviken och 
Skärsände) gäller förbud mot att tälta och 
ställa upp husbil eller husvagn. Vid Ekevikens 
parkering är det inte tillåtet att parkera nattetid 
klockan 2.00 – 06.00.

VAR RÄDD OM NATUREN

Information • Natur & Kultur

Gotlands natur och unika karaktär måste skyddas för
att bevaras för framtida generationer. Fårö har i sin helhet 
utpekats som riksintresse på grund av sina höga natur- och 

kulturvärden. Utöver detta är stora delar av Fårö utpekade som 
särskilda riksintressen för kulturmiljö respektive naturvård. Inom 

riksintresseområdena gäller speciella restriktioner.

Naturreservat
Naturvärdena skyddas genom naturreservat 
(Digerhuvud, Gamla hamn, 
Langhammars, Marpes, Verkegards, 
Ryssnäs, Skalahauar och Ullahau), 
djurskyddsområden (Lagholmen och 
Norsholmen) och strandskyddsområden 
(Ekeviken och Skärsände)
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Artikel av Gustaf Edström • Natur & Kultur

Bungebönderna hade säkert som andra 
nordergutar skaffat sig rikedom genom 
östersjöhandeln och ett och annat plund-
ringståg. De byggde i tidig medeltid sin 
kyrka till försvar och andakt och byggde 
om den i början av 100-talet när nya 
stilideal nått Gotland.
 Bunge kyrka är en av de största på 
norra Gotland och avgjort en av de mest 
intressanta. Det massiva tornet, som är 
bevarat från en äldre kyrka, byggdes un-
der oroliga tider på 1200-talet. Kyrkan och 
kyrkogårdsmuren bildade då en försvars- 
anläggning med tornet som kastal och 
skyddsrum. Skottgluggar kan fortfarande 
beskådas i den del av kyrkogårdsmuren 
som har ursprunglig höjd, och porten på 
kyrkans nordsida bär spår av angrepp med 
pilar och stickvapen.
 Det nuvarande långhuset och koret 
byggdes i gotisk stil i början av 100-talet. 
Interiört är kyrkans väggar fyllda med uni-

 BUNGE KYRKA

”Från Sundre till Bunge” – så liknas medeltida Gotland med
Ystad-Haparanda. I den skogrika och glest befolkade Bunge socken 

slutade landsvägen, sundet tog vid och på andra sidan,
en riskfylld båtfärd bort, låg Fårö. 

Fotografi Gustaf Edström

ka och delvis svårtolkade målningar. Här 
ses, förutom Kristus, Nådastolen, Yttersta 
domen, apostlarna m.m., en lång svit med 
dramatiska stridsscener.
 Bland inventarierna märks fattigbös-
san av kalksten med runskriften ”Lafrans 
gjorde denna sten”. Mästaren Lafrans 
Botvidarsson verkade under 1200-talet. 
Man anser att den märkliga fattigbössan 
kommit till som stöd för ett stort triumf- 
krucifix. Kyrkan har ägt en lika gammal 
träskulptur av högt konstnärligt värde 
föreställande S:t Olof. Den finns nu i His-
toriska museet i Stockholm, men en kopia 
är placerad till vänster om triumfbågen.
 Orgeln från 1700-talet är en av de för-
nämsta på Gotland. Den har tillhört Fran-
ska kyrkan i Stockholm men inköptes på 
1800-talet till Bunge.
 Utanför kyrkogårdsmuren finns ruinen 
av en ståtlig prästgård från 100-talet, 
kallad Munkhuset.
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Filip berättar om idéen bakom projektet.
 – När jag var 12 år på 1990-talet kom 
mina föräldrar på idén att vi skulle vandra 
runt Fårö. Dyr utrustning köptes in - tält, 
sovsäckar, liggunderlag, ryggsäckar, storm-
kök, kängor och en hel del annat. Tanken 
var att vi skulle genomföra detta projekt un-
der tre somrar. Men den andra sommarens 
vandring slutade i regn och åska vid Fårö 
kyrka och därefter ville jag definitivt inte 
fortsätta kommande sommar. Men sen dess 
har jag ändå tänkt att det vore kul att för-
söka göra det där igen. Och då tillsammans 
med min hustru Linn.
 Linn:
– Jag har alltid gillat att campa. Men vi in-
såg snabbt att vi inte hade rätt utrustning. 
Dåliga ryggsäckar som vägde 20 respektive 
12 kilo. Tungt tält. Dessutom hade jag bara 
vanliga springskor. Men trots det knappa 
förutsättningarna kändes det kul att köra 
på ändå! 

Dagen innan det stora vandringsprojektet 
skulle starta testade paret sin utrustning. 
Packade ryggsäckarna, kokade pasta i 
stormköket, hällde över rödvin från dunk 
till petflaska. Vandringen skulle givetvis 
dokumenteras så därför fanns drönare 
och solcellsladdare med i packningen.

Dag 1 

Med start på Ekeviken, 06.45, drogs pro-
jektet igång och paret tog sikte söderut.

Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid

Under knappt fyra dagar i juli månad 2019 vandrade
Linn och Filip Hadenius Fårö runt längs med stränderna,

en sträcka på 9,2 mil och tre övernattningar i tält.  

Efter 15 minuters gång kände Linn av 
den första smärtan: ”Det gör ont nu”. De 
första smärtsignalerna från fötterna hade 
kommit, men det var bara att köra på. 
Efter Norsholmen fortsatte de mot Lang-
hammars och möttes av de första raukar-
na efter 9 kilometers gång. Efter att ha 
passerat hela Raukområdet hade deras 
dricksvatten tagit slut. De hade inte hittat 
den dolda vattenkällan vid Helgumannen 
som jag berättat om. Men några campare 
vid Lauters gästhamn var hyggliga och 
gav dem vatten.
 Vid Gamlahamn kom Filip ihåg att 
han som liten varit där då det under flera 
somrar pågick olika skoutställningar.
 – Här ligger ju en massa skor. Det är väl 
resterna av skoutställningen. Tyvärr var 
inga av skorna lämpliga ersättare till våra 
undermåliga springskor.
 Efter 28 kilometers gång med skavsår 
och blåsor var det dags att hitta en lämp-
lig plats att sätta upp tältet. Det blev vid 
Norra Gattet i skugga bakom träd, i lä 
och med härlig utsikt.
 Linn: 
– Vi hade med oss färsk mat men vår vat-
tenbrist gjorde att vi var tvungna att koka 
pasta med havsvatten. Inget som vi vill re-
kommendera vidare.

Dag 2
Morgonen började med dopp i havet och 
sen frukost på gröt och sylt. Sedan följde 

Fotografi Linn Hadenius

FÅRÖ RUNT
PÅ 80 TIMMAR
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en plågsam vandring.
 Filip:
– Den absolut jobbigaste sträckan på hela 
vandringen. Sträckan mellan Norra Gattet 
och Broa ska man helst inte ta via vattenlin-
jen, där rekommenderar vi andra vandrare 
att gå på vägen ovanför.
 Linn hade svåra skavsår. Filip såg sina 
tånaglar ändra färg. Terrängen fram mot 
Broa var svårgenomtränglig och delvis 
sank. De fick klättra över staket som finns 
kvar efter den gamla militäranläggning-
en. I sikte dock; Broakiosken och välkom-
nande av Jakob Wester som driver den. 
Här köptes dryck, plåster och sandaler le-
vererades till Linn. Sandaler var det enda 
alternativet när fötterna inte mådde bra 
av att vara inlåsta i ett par skor.
 Vandringen fortsatte mot Ryssnäset, 
Engelska kyrkogården, och paus vid en 
bunker som finns kvar sedan delar av 
Fårö var militärt område.  Efter fortsatt 
vandring längs Dämbakusten förbi kor 

och lamm, Bergmans hus och fram till en 
vacker och skyddad övernattningsplats. 
Fårökompisen Peter Schmalholz dyker 
upp. Klockan 15 är det matchtid. Djur-
gården skulle spela mot Häcken och via 
stabil uppkoppling kunde de båda djur-
gårdarna följa matchen med hjälp av en 
iPad, stöttad av solcellsladdaren. Så små-
ningom hittade även delar av familjen dit 
med medhavd mat och dryck.

Dag 3  
–  Det känns smärtsamt, vi haltar, har blå-
sor men trots detta känns det positivt, inte 
bara skit.
 Vandringen går vidare utmed Fårö 
kyrka och den numera rensade stran-
den vid Friggarsviken, som förr kallades 
”stinkviken”, kalkugnen vid Alnäsaudden 
och så småningom öl med kompisar på 
beachhänget Sudersannas. Och enligt 
Linn ”det bästa doppet i havet någonsin”.
 Det har börjat blåsa upp men de käm-

par vidare mot Avanäset, hittar ytterliga-
re en militär bunker (dock är förvirrande 
lik en kvarn), går den vackra vägen ut-
med havet och som leder fram till Skala-
sandstranden. Sand är inget drömunder-
lag att vandra på.
 De har gått två mil när de slår upp täl-
tet i bit ovanför stranden. Det har börjat 
regna men övergår snart till duggregn. 
Middagen består av chile-con-carne, 
chips och vin i kopp.

Dag 4
Sista dagen och ett kvarvarande pass på 
ca 1,5 mil. Förbi fyren och därefter vand-
ring längs långa Norsta Auren. Kor och 
tjurar står som de sista hindren innan de 
till slut når målet Ekeviken. Utmattade 
men glada. Deras glädjetjut hörs över hela 
stranden.
 Filip:
– Det har varit vackert överallt med nya na-
turupplevelser. Och det är så många platser 
som jag inte sett tidigare, trots att jag varit 
här i hela mitt liv.
 Linn:
– Vi har klarat av att tälta tillsammans, ut-
stå smärtor och småkryp.

Deras slutsatser och tips för att
vandra utmed Fårös kust:

• Vi har lärt oss att fötterna växer med två 
storlekar när man vandrar och att man 
därför måste ha rätt strumpor och fram-
förallt ordentliga, väl ingångna kängor. 

• Att hitta tältplats var inte svårt. Men 
underlaget var hårt och istället borde vi 
haft små luftmadrasser.

• Gå inte ut för hårt. Ta paus var 20:e 
minut. Efteråt har vi lärt oss att militären 
tar fem minuters paus efter att ha mar-
scherat i 20 minuter. Och då ska man läg-
ga upp benen och stretcha. Vi stannade 
generellt upp först efter 1,5 timmes gång.

• Man ska inte gå längs kusten från Norra 
Gattet till Broa. Extremt tät skog, stäng-
sel, sankmark.

• Det finns mobiltäckning överallt, så att 
använda Google Maps fungerar fint.  

• Planera de 9,2 milen noggrant och mar-
kera ut var du kan fylla på vatten eller få 
det levererat.

• Se till att passera Sudersand när strand-
baren är öppen. Det kommer ni ångra 
annars.

• Gör det bara!
Det är en otrolig vandring, med skiftande 
natur och härlig utmaning!

Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid

Drönarfotografi Filip Hadenius

Fotografi Linn Hadenius
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Gårdsbutiken Sudergarda Grönt på Skär har sedan 2015 varit
ett uppskattat besöksmål på Fårö. I år stänger de gårdsbutiken och 

flyttar all försäljning till ICA Nyströms.

Inne på gårdsplanen trippar myskankor 
runt – ankor som äter sniglar – en stor 
brhamatupp och olika blandrashöns.
 – Vi är tacksamma över att kunna ha dem 
lösgående. På kvällen går alla in i hönshuset 
och vi stänger som skydd för räven, på mor-
gonen är de glada att få komma ut och vi 
över att få plocka nyvärpta ägg.
I växthuset driver Lotta och Julia upp alla 
grönsaker och blommor som sedan plan-
teras ut på åkern.
 – Jag älskar att krypa på åkern. Trivs så 
bra med det och får så många idéer, säger 
Lotta.
 Det kommer bli en annorlunda sommar 
men Julia ser fram emot att kunna lägga 
all tid på odlingarna och även hinna med 
att rida in sin unghäst. Gustaf och Lotta 
ser fram emot att kunna fokusera både på 
odlingarna och ICA som i år firar 100 år.
 – Och vi firar 20 år som ICA-handlare!
Och hur blir det med Fårönatta?
 –Vi öppnar upp för en kväll! Fårönatta 
är så roligt så det kommer vi vara med på 
som vanligt. Förra året hade vi nästan 300 

besökare, tipspromenad och Gustaf har ald-
rig grillat så mycket korv.

I sommar skulle Sudergarda Grönt firat 
fem år men osäkerheten runt covid-19 har 
gjort att Gustaf, Lotta och Julia väljer att 
stänga gårdsbutiken.
 – Vi vill vara tydliga med att vi fortsätter 
odla men kommer endast sälja våra grönsa-
ker och blommor på ICA Nyströms. Det är 
inte bara på grund av covid-19 vi väljer att 
stänga, hur roligt det än har varit, men vi 
känner att butiken tar alldeles för mycket 
tid från odlingen och det är ju det vi älskar, 
säger Julia.

Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

SUDERGARDA GRÖNT  
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Hitta din favoritplats bland 
örter, fikon, rosor och lavendel. 
Njut av ekologisk, närproducerad 
mat och kaffe från eget rosteri. 
Allt serverat på vår handgjorda 
keramik.

 

KAFFEROSTERI
med kaffebutik, gårdsrestaurang 
& café

KERAMIKVERKSTAD
med ateljé & butik

Varmt välkommen!

Adress: 
Bunge Ducker 405, Fårösund
Öppettider & kontakt:
www.primagard.se
Instagram: @primagard

Upplev Prima Gård!

Öppet 10:30-16:00
Vi finns vid Fårö kyrka

Försäljning av hantverk i olika material & former. Välkomna!

    Välkommen till utomhusmuseet 
Bungemuseet! 

Öppet  10:00—16:00 (från 22/6) 

Missa inte Barnladan med Barnens  
handelsbod, lekhem & höhopp! 

Unika bildstenar & gårdar från  
1600-, 1700-och 1800-tal  

Museibutik, Mat- och Kaffestuga 

Med reservation för ändringar 

FRILUFTSMUSEUM  
MED HISTORISKA MILJÖER  

För aktuell info, se hemsidan  
www.bungemuseet.se 
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Fårö Krukmakeri

Butik / Verkstad / Galleri
Prova-att-dreja & Måla på keramik

Öppet från 13 juni
Info om öppethållande & bokning av drejning & målning

www.farokrukmakeri.se

Tillsammans kan
vi bromsa smittan.
Det är allas ansvar att 
hindra spridningen av 
sjukdomen covid-19.

Stanna hemma även om du bara 
känner dig lite förkyld.

Tvätta händerna ofta med tvål och 
vatten i minst 20 sekunder.

Håll avstånd till andra både inomhus 
och utomhus.

Är du 70 år och äldre är det viktigt att 
du begränsar dina sociala kontakter 
och undviker platser där människor 
samlas.

(Ur Folkhälsomyndighetens allmänna råd.)
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För mer information om öppettider m.m.:
www.farohembygdsforening.se

www.facebook.com/farohembygdsforening

På Sjöräddningsmuseet får du se vår livrädd-
ningsbåt Skärsände från 1861 som undsatte sjömän 
som gått på grund på Östersjöns mest förrädiska 
grund, Salvorev, utanför Fårö. Besök också Käuta-
bode och lär dig om fisket och säljakten som tidi-
gare var ett livsviktigt näringsfång för Fåröborna.

Öppettider
Se nedan webb- och facebooksida för senaste info 
av Fårö Hembygdsförenings olika aktiviteter och 
öppettider i sommar pga Covid-19.

fårö – en tidsresa
Vår utställningssuccé fortsätter. Följ Fårö under 
4000 år. Från stenålder, genom vikingatid och
medeltid, fram till idag.

Kulturvandring i landskapet
Köp vårt tävlingsformulär och besök
24 historiska platser på Fårö. Vi lottar ut två
lammskinn från Fårö bland de som har alla rätt.

Öppettider
Se Fårö Hembygdsförenings webbsida eller följ 
Fårö Museums facebooksida för löpande uppdate-
ringar. www.facebook.com/faromuseum

fårö  –  nyanser av grått

Den första fotoboken om Fårö.
Utgiven 2011. Ett tidlöst porträtt
av världens vackraste ö. 

”Kargheten är tydlig, dimstråk ligger 
över nejden, havet fräser, sten och 
fossil dominerar. Markus Moström har 
skapat en synnerligen sparsmakad och 
finstämd volym...” 
/Gotlands Allehanda

Boken finns att köpa på Fårö Museum och ICA Nyströms.

Besök Bergmans Fåröhem i utställningen Bergmans 
drömhus.
 Möt konstnären Kristina Franks magiska värld 
i video- och ljudkonstverket Mobilis in Mobili, 
undervattensbiblioteket.
 
Kafé Törst bjuder på förstklassiga bakverk, enklare 
rätter av lokala råvaror och prima te och kaffe.

Öppettider
13/6 – 31/8 alla dagar kl. 11.00 – 17.00
1/9 – 30/9 torsd – sönd kl. 12.00 – 16.00

Skaparverkstan har öppet för våra yngsta besökare 
veckorna 26 – 32. kl. 12.00 – 16.00

www.bergmancenter.se

Brand Essence drivs av Markus Moström och erbjuder professionell 
hjälp med formgivning av logotyper, grafiska identiteter, trycksaker, 
annonser, webbsidor etc. Tack Bergmancenter, Broa Kiosken, Fårö 
Framtid, Restaurang Fårögården, Fårö Hembygdsförening, Fårö Hem-
bygdsförenings Förlag och Fårö Museum för hedersamma uppdrag. 

Kontakt och info: markus@brandessence.se, www.brandessence.se
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Kaj Engström är född och uppvuxen på 
Fårö Sudersand. Pappa Sune var konst-
när och allt-i-allo. Han var snickare men 
sålde sina alster till turister. Han hade 
även utställningar på gallerier i Visby och 
i Stockholm.
 Till östra skolan på Fårö där Kaj gick 

KAJ ENGSTRÖM

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

När du besöker Kaj Engströms ateljé vid Sudersand träder du in i en 
värld av uppstoppade fåglar, skelettdelar, tavlor och skulpturer. Men 
det var långt ifrån självklart att Kaj skulle ägna sitt liv åt konsten.  

kom en ny lärare. Hon frågade vad hans 
pappa gjorde. ”Han är artist”, svarade 
Kaj vilket hans pappa sagt att han skulle 
säga. ”Jaså, konstnär”, sade fröken.
 – Vi hade det knackigt, fattigt och det 
fanns inte mat på bordet varje dag. Jag 
tecknade hela tiden men ville absolut inte 

Kaj Engström. Porträttfotografi Markus Moström

Fotografi Markus Moström
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bli konstnär. 
 Vid åttaårsåldern flyttade Kaj till mor-
föräldrarnas hus vid Eketräsk.
 –  Då fick vi det bättre och kunde äta oss 
mätta.
 För många unga Fåröpojkar under 
1960-talet fanns det ingen framtid att 
stanna kvar på ön. De gick till sjöss. Så 
gjorde också Kaj Engström, inte ens 15 
år fyllda.
 –  Vi var väl ett 10 – 15-tal killar från Fårö 
som gav oss i väg. Jag gick ombord i Ar på 
en båt som skulle gå direkt till London. Var 
sen ute på sjön i fyra år ombord på fartyg 
som gick runt om i världen. Hela tiden teck-
nade jag. Uppmuntrades också av de andra 
sjömännen.
 När Kaj Engström gick iland som 
18-åring bestämde han sig för att försö-
ka försörja sig som konstnär och började 
studera på folkhögskolan i Hemse på söd-
ra Gotland.  Därefter sökte han till fyra 
olika konsthögskolor. Kom in på alla men 
valde Målarskolan Forum i Malmö. Han 
fortsatte sedan sin utbildning vid grafik-

skolan Forum i samma stad.
 Hade sin första utställning, 2 år gam-
mal, i Visby och en kritiker, känd för att 
vara skoningslös, skrev om Kaj Engström:
”Han är inte bara mycket ung, han är lo-
vande också”.
Kaj Engström bor numera i Älmhult i 
Småland och har en imponerande lis-
ta över utställningar runt om i landet, 
offentliga uppdrag bland annat Söder-
sjukhuset i Stockholm, Ljungby lasarett, 
universitetet i Växjö, kyrkor, skolor, re-
presenterad på en rad museer som ex-
empelvis Nationalmuseum i Stockholm, 
Malmö konstmuseum, Gotlands Konst-
museum. 
 –  Det är en intensiv tid när jag kommer 
hit till ön. Samlar mängder av intryck från 
min kära ö, Fårö. Ön som matat mig med 
intryck från lammen, fåglarna, stentuner, 
hedarna, stränderna, havet. Alla dessa upp-
levelser är inspirationen för mitt skapande.
 Motiven och föremålen i Kaj Eng-
ström överväldigande stora produktion av 
konstverk i måleri, brons, betong varie-

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Fotografier Markus Moström
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Kajs dockor lämnar få oberörda. Reaktionerna Kaj har mött har varit alltifrån ren fascination, obehag till tårar. Fotografi Markus Moström

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

rar. Allt från lammskallar, avbildningar 
i brons av skarvar, dockor i betong. Idén 
till att göra konstverk av dockor kom till 
när han hittade en låda med gamla dock-
or på soptippen i Älmhult. Han använde 
sedan skalen till att stöpa dockor i betong. 
Ögonen behöll han.
 – Ögonen är ju själens spegel och jag vill 

att dockorna ska leva vidare.
 Kaj Engström har ställt ut varje som-
mar på Fårö sedan 1972. Han säger själv:
 – Fårö med sin alldeles unika natur har 
präglat mitt skapande med kärlek och fanta-
si till min barndomsö.
 Kaj Engström visar sin konst i slutet av 
juli i Marpes Lador.

Fotografier Markus Moström
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Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

David Ruthström visade sin debutdo-
kumentär för Fåröborna i biografen på 
Bergmancenter i vintras. Filmen med 
titeln ”Fårö 2019” är uppföljning av In-
gmar Bergmans dokumentärer ”Fårödo-
kument -69” och ”Fårödokument -79”.
 David har bland annat intervjuat de 
som fanns med som unga i Bergmans do-
kumentärer och hur de nu som äldre ser 
på sin tillvaro och Fårös utveckling. Han 

DAVID RUTHSTRÖM
David Ruthström är en av Fårös unga mångsysslare.

Genom ett stort engagemang och sin kärlek till Fårö och Fåröborna 
vill han nu bidra till platsen han växt upp på. 

skildrar också familjer som har flyttat till 
Fårö och hur de känner sig mottagna av 
ortsbefolkningen.
 – Reaktionen hos publiken vid premiär-
visningen var överväldigande, säger David.
 – Det var tårar som fälldes. Jag fick kra-
mar och tack för att ha gjort filmen. Otroligt 
positiva kommentarer. Jag blev helt enkelt 
chockad över detta mottagande.

Fotografi Desirée Larsson
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David Ruthström, 27 år, är uppvuxen på 
Fårö och starkt förankrad vid ön. Men 
han åkte i väg bland annat till Kalifornien 
där han studerade film. Kom tillbaka till 
Sverige och utbildade sig till medicinsk 
massageterapeut. Detta utövar han nu 
på Fårö och i Visby samt allt annat han 
arbetar med som bland annat cykelrepa-
ratör, styrelseledamot i Föreningen Fårö 
Framtid,  skötsel- och tillsynsman på 
uppdrag av Fårö Framtid.
 Uppgiften för de tre skötsel- och till-
synsmännen är att informera besökare 
om vilka regler som gäller för t ex parke-
ring och skydd av raukområdet och gran-
ska/sköta naturreservaten, djurskydds- 
och strandområden.
 – Det är ett otroligt fint jobb, att få ta 
hand om naturen och att på detta sätt kom-
ma ännu närmare Fårö. Att städa vid rau-
karna, att stanna till och plocka upp skräp. 

Att få ge tillbaka till Fårö vad ön har gett 
mig, ett slags pay back.
 Hur respekterar då besökarna öns 
känsliga natur och områden?
 – Folk har blivit mer försiktiga och visar 
större hänsyn. Parkerar inte utanför vägar-
na och följer de regler och skyltar som nu 
också har blivit tydligare. 
 Ökningen av besökare med husbilar 
under senare år är dock ett växande pro-
blem, anser David Ruthström.
 – Det behövs fler ställplatser och tydliga 
sanktioner mot de som parkerar över natt på 
otillåtna marker.

Tredje lördagen i september äger Fårö-
natta rum. För 17:e året i rad förra året 
samordnade Fårö Framtid tillsammans 
med företagarna på Fårö alla evenemang. 
Många, framför allt gotlänningar, avslu-
tar då sommaren med en helg på Fårö 

då ”allt” är öppet. Fårö Framtids ”Får-
önattageneral” var David Ruthström 
som med stort engagemang och många 
idéer höll i nya aktiviteter som till ex-
empel sandskulpturtävling för barn på 
Sudersand på lördagseftermiddagen och 
vid Bygdegården utdelning av pris i Fårö 
Framtids fototävling.
 – Fototävlingen gick över förväntan med 
över 50 bidrag. Tävlingen är en tradition 
som helt klart kommer att gå vidare. Har re-
dan fått in en hel del bidrag till årets tävling.
 David Ruthström fick sedan idéen att 
låta trycka en årskalender med foton från 
tävlingen. 
 – Det blir en ny kalender nästa år och ny 
Fårönatta, nämligen den 19 september.

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fotografi Desirée Larsson

Fotografi Desirée Larsson
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Välkommen till Sylvis Dö� rar!

Vi driver ett hemtrevligt bageri med härligt 
bröd, bullar, kakor och ekologiskt ka	 e.

Här kan du handla fi ka till stranden, köpa 
dina frukostbröd eller njuta en stund på vår 
uteservering. Vi har en trevlig liten lekplats 
för barnen bakom bageriet. Ni hittar oss vid 

Butleks Fårö, på vägen ner mot Ekeviken.

Vi har öppet dagligen under sommaren!

På grund av rådande omständigheter gå in på 
vår facebook sida Sylvis Döttrar AB och 

se våra öppettider.

Varmt välkomna önskar 
systrarna Lisa & Barbro 

med familjer

Vår tjugosjä� e sommar!

21 och 23 år gamla startade vi Sylvis 
Döttrar till sommaren -95. Då hade vi ingen 
aning om att vi skulle få förmånen att upp-
leva så många fi na år med duktig personal 

och trevliga kunder. 

Vi har alltid arbetat efter devisen att det ska 
vara roligt, generöst och smörigt hos oss.

Bageriet är nu ett naturligt besöksmål på 
Fårö och vi ser med tillförsikt och ödmjuk-

het fram emot många fl er somrar! 

Sylvis Döttrar, Fårö Butleks 1526  
Tel 0498-22 38 35

Vi bakar med
kärlek & glädje!

Beställ din egenpicknick-korg och ta med till stranden!
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utsikt över Alnäsaviken på Fårö. 

Öppet varje dag från 24 juni. 

Tfn: 076-0840027 eller 070-2038924.

Njut en glass på vår veranda
och blicka ut över sundet.

Olika sorters kulglass
Snabbmat, varmkorv & panini
Kaffe to go
Brett sortiment kylda drycker
Godis & Snacks
Kubb & Boule
Fårö Cykeluthyrning

@broakiosken

Öppet juni till augusti från klockan 10.00 till solen går ner.

SuderSannas
Grill & Bar

DRESSCODEFLIP-FLOPS OCH SPF30

HANG LOOSE!

BURGARE

KYLDA DRYCKER

SALLAD OCH

MYCKER MER...
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VID SUDERSANDS STRANDCAMPING

farostrandcafe
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   Tel +46 70 217 12 13  /  web FAROSTRANDCAFE.SE

take away & fri

hemkörning på fårö

ladda ner appen

ancon Order för

beställning!

Välkommen
till sommarens
skönaste häng!
FRUKOSt   LUNCh
AFTERBEACh   MIDDAg

Skaldjursafton

Afterbeach

med livemusik

Se hemsidan

för sommarens

program

På Scenen:

Blossom
& Hasse

9/7 16/7 23/7 30/7

Boka
  bord

SÄSONGSÖPPNING
5 JUNI!

Kaffe
Kakor
Glass
Hamburgare
Smörgåsar
Sallader
m.m.

TAKE AWAY

FÅRÖ FYR
Manges Cafécontainer
070 - 224 14 80
Öppet juni – augusti
www.manges.nu
Välkomna! Mange & Lisa

Parkering badplats Norsta Auren

M A N G E S  C A F É C O N TA I N E R
&  G AT U KÖ K ,  H O L M U D D E N

Fårö Fyr 1847.
31 meter över havet

Gotlands nordostligaste 
punkt. Ett givet stopp 

på Fåröbesöket.
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– Vi är jätteglada och stolta över att få till-
höra Kulinariska Gotland och ser det som 
en naturlig utveckling i vår målsättning med 
Fårögården. Medlemskapets kriterier speglar 
hur vi arbetar och det finns en fantastisk 
styrka i att ha ett nätverk av duktiga krö-
gare att byta erfarenheter med, säger Kerstin 
Pettersson och Tea Verdugo Lindahl, två 
av ägarna till Fårögården. Övriga två är 
Magnus Klampe oh Cesar Verdugo Lindahl.
 Kriterierna för att väljas in som med-

RESTAURANG
FÅRÖGÅRDEN

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Restaurang Fårögården har i år blivit medlem i
Kulinariska Gotland som är ett samarbete över hela ön

mellan krogar med höga ambitioner. 

lem i Kulinariska handlar inte enbart om 
mat utan om en totalupplevelse för gäs-
ten. ”Miljö, bemötande och kärleken till 
mat är en del av ingredienserna. Råvaror-
na ska vara av högsta kvalitet och i störs-
ta möjliga mån vara närproducerade och 
så mycket som möjligt ekologiskt odlat. 
Dryckesutbudet ska stämma väl in med 
restaurangens stil. Utbildad och service-
inriktad personal” är några exempel på 
de villkor som gäller för medlemskapet.

Tea Verdugo Lindahl och Kerstin Pettersson. Fotografi Markus Moström

Fotografi Markus Moström
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Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Fotografi Markus Moström

 – Grundläggande är att vi har lyckan att 
ha fantastiska och duktiga medarbetare på 
alla positioner i företaget som återkommer 
till säsongen, år efter år. Det är verkligen 
de som är förutsättningen, framhåller Thea.
 Och enligt de många positiva omdö-
men som Fårögården får från sina gäster 
är restaurangen uppenbarligen värd sitt 
medlemskap. 

 – Vi försöker använda så mycket ekolo-
giskt närproducerade gotländska råvaror 
som möjligt. Allt från gotländskt kött, po-
tatis, grönsaker, bär, havtorn, ramslök, 
valnötter från vårt eget träd. Fårögården 
har även gårdsrostat kaffe, egenproducerad 
glass och från mikrobryggeriet kommer vårt 
gårdsöl, berättar Kerstin Pettersson.
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Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Lammgrillningen med gotländskt ekolo-
giskt lamm och tillhörande medelhavs-
buffé fortsätter restaurangen att som ti-
digare att ha på söndagar hela sommaren. 
 Fårögårdens meny arbetas fram efter 
säsongens råvaror och innehåller restau-
rangens uppskattade klassiker och nya 
rätter allt i linje med inriktningen som de 
kallar ”gotländsk medelhavsmat”.

I år blir det sjunde säsongen som de dri-
ver restaurangen. En säsong som till följd 
av coronaviruset inte startat som vanligt.
 – På våren brukar vi vanligtvis hålla 
öppet på helgerna och ta emot många bus-
sar med lunchgäster under veckorna. även 
under veckorna ta emot många bussar med 
lunchgäster. Men vi är inte oroliga utan 
kommer att satsa på att förlänga säsongen. 
Bussarna har bett att få komma senare i 
september. I samarbete med våra vänner på 
Fårögårdens Bed& Breakfast har vi också 
inbokade events med trerättersmenyer och 
övernattning hela vägen in i oktober berät-
tar Tea. 
 Många som tidigare har åkt på ut-
landsresor under sommar och höst kom-
mer sannolikt att stanna i Sverige och 
kanske välja Gotland och Fårö som ett 
besöksmål, tror Kerstin och Tea.
 Under vintern har Kerstin Pettersson 
och Tea Verdugo Lindahl drivit S:t Hans 
café i Visby. Där har de erbjudit frukost, 
lunch, kaffe och även en välbesökt AW 
på fredagar.
 – Jätteroligt med alla blandade åldrar, 
gamla och unga, arbetsluncher, barnfamiljer 
och studenter. Roligt att kunna erbjuda en 
bit av Fårö i Visby.

Fotografi Markus Moström
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då lilla sommarturneringen kallades, var 
på en nyanlagd tennisbana vid dåvarande 
Lambgiftet, numera Vinor. Till invigning-
en hade den forna tennisstjärnan Janne 
Lundqvist och höjdhopparen Stickan An-
dersson inbjudits. De fick spela en uppvis-
ningsmatch i hällande regn. Efter några år 
bytte tävlingen namn till Fårösmashen och 
slutligen till Fårö Open när tävlingen 1982 
flyttades över till Carlssons bana.

Fårö Open samlar omkring 80 spelare och 
en trogen publik varje år. Alla kan delta, 
unga som äldre, nybörjare som erfarna 
spelare i sju olika klasser. Några spelar 
turneringen för första gången. Andra har 
varit med under flera decennier och del-
tagit i både juniorklassen, några av seni-
orklasserna och som numera spelar i ve-
teranklassen.
 Startåret 197, för Fåröspelen som den 

Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid

FÅRÖ OPEN –
A SMASHING EVENT

SINCE 1973   
Tennisturneringen Fårö Open är för många höjdpunkten på 
sommaren. Under en vecka i juli samlas spelare och åskådare

vid Carlssons bana för att följa matcher och umgås.

Fjolårets turneringströja. Fotografi Markus Moström

Tennisturneringen samlar stor publik under de sista speldagarna. Tävlingsledarna med egen gul färg på sina tröjor för att synas.
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Turneringen har drivits av flertalet per-
soner under åren. Den största profilen 
genom tiderna är Herman Blom. Under 
många år höll han i tävlingen och den 
avslutande festen där Herman underhöll 
med sång och gitarr. Tennistävlingens his-
toria finns dokumenterad i en liten ljusblå 
skrift författad av Herman efter att han 
lämnat över ansvaret till nästa generation 
att genomföra turneringen. Herman fanns 
dock alltid på plats bland publiken varje år 
tills hans bortgång 2015.
 Uno Svedin är en annan profil som varit 
med länge. Både som medhjälpare och
skicklig tennisspelare. Han skänkte 1997 

en pampig vandringspokal som han i sam-
råd med turneringsledningen årligen tillde-

lar den junior som visat särskild spelskick-
lighet och gott uppförande på banan.
 Esko Christiansen har också varit en 
drivande person under många år för att 
hålla turneringen vid liv. Och sedan 201 

delar han tävlingsledarskapet tillsammans 
med Ola Karlsson och Markus Moström. 
 Tillsammans har de moderniserat och 
utvecklat tävlingen. Administrationen av 
tävlingen har digitaliserats och kommuni-
kation sker via webbsida och Facebook.
 Tävlingsledarna var mycket nöjda med 
2019 års upplaga av tävlingen.
 – Strålande fin stämning, sportsligt upp-
trädande, högtidligt, nostalgiskt och en härlig 
blandning av nybörjare till tävlingsspelare på 
hög nivå, summerar Esko och Ola.

Andra som är med i gänget är banvärdar-
na Dick Berglind och Ulf Fredriksson som 
tillsammans med sina familjer har en stor 
del i den trivsel som skapas runt banan 
och i anordnandet av avslutningsmidda-
gen på Carlssons efter sista speldagens 
prisutdelning.
 En annan viktig förutsättning för tur-
neringens fortlevnad är förstås banägarna 
Peter Sjöholm och Petra Faijerson som en-
gagerade hyresvärdar och restaurangägare.
 En väldigt populär del av turneringen 
är den T-shirt som ingår i anmälningsav-
giften. Tommy Seidefors, känd reklamgu-
ru, tog under många år fram tröjor som 
varje spelare fick och som har olika motiv 
år från år. På senare år är det den gra-
fiska formgivaren Markus Moström som 

står bakom utformningen av T-shirts och 
medaljer m.m.
 – T-shirten är en viktig del av tävlingen 
som skapar familjekänsla. Och den fungerar 
lite som ett tröstpris om man har olyckan att 
åka ut ur turneringen direkt. Omsorg och 
kvalitet i formgivningen har gett tröjan sam-
larstatus, säger Markus.  
 I sommar går tävlingen av stapeln 19 – 25 
juli. I år står dock tävlingsledningen inför 
en ny utmaning på grund av den rådan-
de pandemin och eventuella restriktioner 
kring resande till Gotland. Men målsätt-
ningen är att genomföra turneringen.

Esko Christiansen och Uno Svedin. Ola, Esko, Ulf, Dick och Markus samlas inför lottning av spelschemat.

Ulrica Matsgård vann damfinalen mot Tessa Bold.

Benjamin Nordblom vann Juniorsingeln.

2018 års turneringströja.

2016 års turneringströja.

Dante Engström vann över Petter Stengård i Öppen singel A.

Avslutande fest hos Carlssons.

Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid
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Lille-Ba Boltzius, Bodil Fridlund, Pia Lantz, Birgitta Albin och Sus Loman. Fotografi Åke Didriksson

Saknas på bild: Tina Henriksson-Krusell och Annette Dunkelberg.

Artikel av Ann Lindgren • Natur & Kultur

”Mina första 94 år” handlar om hur ti-
derna har förändrats, om synen på kvin-
nornas ansvar för hem och barn förr, om 
innehållsrika, stimulerande kontakter 
med barnbarnen och alla familjesamman-
komster med generationer i olika åldrar.
Herdis Molinder är en välkänd profil 
på Fårö. Deltar aktivt i olika förening-
ars möten och sommarfester, lyssnar på 
musik i kyrkan och till prästen Agneta 
Söderdahls engagerade, varma predik-
ningar.
År 1976 köpte familjen huset vid gam-
la vägen som leder ned till Ekevikens 
strand. Sommarön, som Herdis benäm-
ner Fårö, har betytt mycket för henne och 
för familjen. Men på olika sätt.
 – Jag har vuxit upp i stadsmiljö och när 
vi kom till Fårö upptäckte jag naturen. Fick 
en ny insikt i vad den betyder. Att den är en 
del av luften som man andas, blommorna, 
sjön, stenarna, stränderna.
 När familjen kom till Fårö var de fyra 
barnen i det närmaste vuxna. 
 –  Då bodde vi alla i vårt hus men nu-
mera har de egna hus i närheten.  Mina 
tio barnbarn har samtliga vuxit upp här på 
somrarna.
 Vad som betytt mycket för Herdis är 
att hon lärt känna jämnåriga kvinnor 
uppvuxna på Fårö. Detta har gett henne 
ett perspektiv.
Herdis skriver i boken:
 ”På min sommarö har jag blivit vän 
med många i min egen ålder, många som 
föddes och växte upp på ön. Vi har så 

FÅRÖ FICK MIG ATT 
UPPTÄCKA NATUREN

Vid 94 års ålder debuterade Herdis Molinder i våras med boken 
”Mina första 94 år”. En tänkvärd, rolig, klok bok om sitt långa liv.

mycket gemensamt men också myck-
et som skiljer oss åt. Framför allt våra 
barndomsminnen. När vi gick i skolan på 
190-talet levde vi i skilda världar. Samti-
digt som jag en vintermorgon gick gatan 
fram, klädd i kappa och kängor, gick Elsa, 
Anna-Lisa, Ulla och Ebba i mörkret och 
pulsade i snön på en liten oplogad väg för 
att komma fram till stora vägen där det 
var lättare att gå ”. 
 Herdis avslutar:
”Vi visste ingenting om våra olika värl-

Fotografi Harriet Cederqvist
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Fårö Cykeluthyrning
Öppet juni till augusti från klockan 10.00 till sent.
Vi finns vid Broa Kiosken Fårö. Varmt välkommen!
Boka din cykel i förväg. Tel +46 (0)73 351 44 37

@cykeluthyrning

Tennisturneringen för alla! Carlssons Fårö, Sudersand, 19 – 25 juli 2020
Läs mer om tävlingsklasser och gör din anmälan på www.faroopen.se
Följ oss för dagliga uppdateringar på www.facebook.com/faroopen
Utveckla din tennis med tränare i sommar!
Vi erbjuder tennislektioner för nybörjare, medel eller avancerad nivå. 
Privat eller 2–4 spelare. Kontakt & info: Markus Moström 070-666 62 67

Artikel av Ann Lindgren • Natur & Kultur

dar då, men nu delar vi våra minnen från 
samma utgångspunkt: vi är gamla, goda 
vänner och känner gemenskapen i att få 
leva på ön”.
 Sommarfåröborna, ”touristerna”, har 
under åren inte alltid omfamnats av orts-
befolkningen. Men Herdis Molinder har 
inte själv upplevt något avogt bemötande.
 – Har aldrig känt avstånd från de som är 
födda på Fårö utan har tagits emot som en 
medmänniska. Jag är djupt tacksam över 
den goda relationen med mina grannar.
 Coronasmittan har skapat oro och 
många har efterlyst tydligare regler och 
budskap från myndigheter om hur var 
och en bör skydda sig. Läkarspecialister 
har uppmanat befolkningen till att använ-
da sitt sunda förnuft. ”Äldre människor 
vet vad som menas med sunt förnuft”.
 Herdis Molinder:
– Jag vill snarare tala om mångårig erfaren-

het. Att ta itu med en händelse när den in-
träffar, att reagera här och nu. Under coro-
nasmittan i våras träffade jag inte någon. 
Det kanske kan kallas sunt förnuft.
 –Tror också att många Fåröbor som va-
rit oroliga för att bli smittade av tillresande 
stockholmare under påskhelgen och våren 
har använt sitt sunda förnuft.
 Herdis Molinder är farmaceut och ar-
betade länge inom läkemedelsindustrin. 
Efter pensioneringen började hon forska 
i allmänmedicin och disputerade vid 74 
års ålder med en avhandling som hand-
lade om när en ny läkemedelsbehandling 
kommer ut på marknaden.
 – Ett vaccin mot covid-19 kommer säkert, 
tror hon.

Fotografi Harriet Cederqvist
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BOOK ONLINE: NATURALWAYS.SE
Location: Sudersand strandcamping on the beach
    Fårö surf, yoga och massage

3 Surf board rentals
3 Surf classes
3 Yoga & Qigong
3 Massage

NaturalWays
– Growth by nature– 

Julians annons i Fårötidningen_april 2019.indd   7 2019-04-28   15:10:18

Apoteksombud

Frimärksombud

Spelombud

Systembolagsombud

Service i butiken

ICA Nyströms Fårö
ÖPPET ÅRET RUNT

Övriga tider se 
vår ICA hemsida.
tel 0498-22 38 55

Förlängda öppettider 

i sommar!

Följ oss på facebook eller 

gå in på vår hemsida för mer info!

Se tider på
www.solyogastudio.se

YOGA PÅ 

SUDERSAND

Se tider påSe tider påSe tider på
www.solyogastudio.seSe tider på

För mer information 
om turridning och boende
se på vår hemsida
www.faroislandshastar.se

Sväng in på gården 
Stora Gåsemora och fortsätt 
in bakom ladugården, där 
fi nns vi. Välkomna!!

För att boka kontakta 
Tel 070 – 690 04 32
fi a@faroislandshastar.se

För mer information 
om turridning och boende
se på vår hemsida
www.faroislandshastar.se

Sväng in på gården 
Stora Gåsemora och fortsätt 
in bakom ladugården, där 
fi nns vi. Välkomna!!

För att boka kontakta 
Tel 070 – 690 04 32
fi a@faroislandshastar.se

För mer information 
om turridning och boende
se på vår hemsida
www.faroislandshastar.se

Sväng in på gården 
Stora Gåsemora och fortsätt 
in bakom ladugården, där 
fi nns vi. Välkomna!!

För att boka kontakta 
Tel 070 – 690 04 32
fi a@faroislandshastar.se

Hästarna vi rider på är Islandshästar...

Alla med sin egen personlighet men med en sak 

gemensamt: otroligt snälla, orädda och lätt ridna. 

Hästarna har olika lätt för tölten ,vi ger givetvis 

instruktioner till alla så att ni ska få uppleva denna 

underbara gångart som är så speciell för just is-

landshästen. 

Vi anpassar alla våra turer för ryttarna, vädret 

och underlaget, och givetvis vad som är lämpligast 

för hästarna.

restaurangfarogarden.se • 0498–22 40 09

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

R E S T A U R A N G  &  B A R

ANNO 1850

R E S T A U R A N G  &  B A R

ANNO 1850

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

Gotländsk medelhavsmat
frukost • lunch • middag

restaurangfarogarden.se • 0498–22 40 09

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

R E S T A U R A N G  &  B A R

ANNO 1850

R E S T A U R A N G  &  B A R

ANNO 1850

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

Gotländsk medelhavsmat
frukost • lunch • middag

Välkommen 
och upplev 
Fårö från 

hästryggen!

Bar mat cafe
lauters

Vi finns vid raukarna på fårö. 
Öppet mellan juni och augusti. Du når oss via telefon 0498-22 40 00 eller via vår facebook-sida.

restaurangfarogarden.se • 0498–22 40 09

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

R E S T A U R A N G  &  B A R

ANNO 1850

R E S T A U R A N G  &  B A R

ANNO 1850

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

Gotländsk medelhavsmat
frukost • lunch • middag
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Ett givet stopp för Fårös alla besökare

Hos oss på Ebbes hittar ni skinnprodukter, kläder, 
skor, kunskap, lammskinn, väskor, humor, handskar, 
presentartiklar, strandleksaker, glass och gotländskt 
hantverk. Ebbes står för hög kvalitet till lågt pris.

Välkommen!

SHOPPA LOSS 
HOS EBBES …

Öppet dagligen t.o.m. sep, se hemsida för övriga öppettider.
Riskgrupp? Vi öppnar upp extra för er!
Vi fi nns vid korsningen Sudersand/Ekeviken. 
Följ gärna våra sociala medier @ebbesfaro
0498-22 37 54 | ebbes.nu

Ebbas Mat och Kaffe ligger vid Sudersand, på 
bekvämt avstånd till Fårös bästa stränder och 
utfl yktsmål. Här serverar vi varma och kalla rätter 
samt hembakat i rustik miljö. Avnjut en lunch eller 
fi ka i vår matsal, på verandan eller i solen på vår 
härliga uteplats. För de minsta har vi anpassad 
barnmeny och en sandlåda.

På menyn fi nns prisvärda dagliga erbjudanden, 
husmanskost, sallader och pastarätter mm. Vi 
serverar också espresso, latte, cappuccino och 
kaffedrinkar. 

Fullständiga rättigheter.

Hjärtligt välkomna!

Lillevi och Bosse med personal 

Öppet från maj till slutet på september. 
Du når oss på 0498-22 37 22 och ebbas.nu

… OCH MÄTTA 
MAGEN PÅ EBBAS!

med personal

Utspridda bord

och Takeaway!
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Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fastighetsmagnaten Joachim Kuylensti-
erna är entreprenören bakom utbyggna-
den av Bungenäs. Omstridd men fram-
gångsrik profil inom branschen, såväl på 
fastlandet som på Gotland. Regeringens 
försvarsbeslut år 2000 innebar en om-
fattande nedläggning av ett stort an-
tal förband i landet bland annat KA3 i 
Fårösund. Fyra år senare dök Joachim 
Kuylenstierna upp och köpte hela KA3 
med skjul, lokaler och u-båtshamn för 18 
miljoner av fastighetsbolaget Vasallen.

ATTRAKTIVA FÅRÖSUND
I förra årets Fårö & Fårösundsguide hade vi rubriken ”De sjuder 
i Fårösund”. Vi berättade att orten ökar i popularitet, fler bosätter 
sig där permanent eller som deltidsboende. Kommande satsningar 

lanseras nu också av Joachim Kuylenstierna. 

Mycket omskriven blev han kring försälj-
ningen av hamnen i Fårösund. Han sål-
de den till en Hong Kong-miljardär som 
hade familjekopplingar till Sverige och 
var stark Sverigevän. Denne hade tänkt 
att låta militären hyra hamnen för öv-
ningar. Men Försvarsmakten ville varken 
låna eller hyra hamnen utan istället köpa 
tillbaka den.  Den kinesiske ägaren be-
gärde 62 miljoner men det priset var tre 
gånger för högt för staten. I januari 2018 
blev det klart att staten genom Fortifika-

Fotografi Bruno Ehrs

Fotografi Bruno Ehrs
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bygger allt på en gång.  De ska växa fram 
organiskt. Jag tjänar dessutom mer på att 
bygga långsamt. Allt är ju redan betalt.
 På Bungenäs råder bilförbud. Enbart 
hantverksbilar eller transportbilar får 
köra in i området men då högst i 20 km. 
Vilka är de som vill köpa och bygga där?
 – En tredjedel är gotlänningar. Hälften 
är personer som har haft sommarställen på 
Gotland som de sålt och sedan köpt på Bun-
genäs. Många hör av sig till mig och vill 
köpa men jag hör direkt om de passar in eller 
inte. Köp en villa istället där du kan ha din 
fyrhjuling, brukar jag säga.
 Joachim Kuylenstierna har fastigheter 
innanför ringmuren i Visby, är deläg-
are i anrika restaurang Lingården, G:a 
Masters, Krusmyntagården, satsar med 
två andra entreprenörer på att i sommar 
öppna restaurang i country- and western-
miljö med plats för 00 gäster och nästa 
år bygga nytt hotell av gamla herrgården 
vid Lummelundagrottorna. Själv bor han 
och hans familj i Själsö där han bland 
annat äger fastigheten med bageriet som 
han hyr ut.
 – Jag tycker det är kul att göra saker som 
folk inte tror ska fungera. De trodde jag var 
knäpp när jag ville köpa Bungenäs. Förr 
var Fårösund ett fult ortsnamn. Knappt nå-
gon kunde tänka sig att köpa ett sommar-
ställe i Fårösund. Men i dag är det fint och 
om 5 – 10 år kommer det vara svindyrt.

Några fakta om Joachim Kuylenstierna:
Vd i börsnoterade Fastator som investerar 
i olika verksamheter inom fastighetssek-
torn. Gör egna investeringar i hus och 
krogar. I styrelserna har han kända po-
litiker som Björn Rosengren, Carl Bildt, 
Ulf Adelsohn och Mats Hulth.

tionsverket köpte tillbaka hamnen för 20 
miljoner kronor.
Joachim Kuylenstiernas nya planer är att 
bygga 52 nya studentbostäder – enrum-
mare – i en av områdets kaserner. I dag 
finns 45 studentlägenheter i det gamla 
kanslihuset. Men regionen har samtidigt 
aviserat nedläggning av bland annat en 
musiklinje och flera kurser vid folkhög-
skolan. Finns det verkligen då underlag 
för att bygga så många nya studentbostä-
der?
 – Underlag finns när det skapas. Vi vill 
att ungdomarna ska ha någonstans att bo. 
Och bor man bra så studerar man bra. Jag 
stödjer givetvis uppslutningen kring kampen 
för att folkhögskolan ska finnas kvar, un-
derstryker Joachim Kuylenstierna.
 En annan satsning som Joachim 
Kuylenstierna vill genomföra är att 
etappvis låta bygga 70 parhus vid den så 
kallade exercisplatsen. Dessa är tänkta att 
bli hyresrätter på ca 40 – 65 kvadratmeter 
med markkontakt.
 – Vi har redan byggrätt för dessa och där-
med är också vattenfrågan löst. Kommunen 
är då skyldig att förse området med vatten, 
säger Joachim Kuylenstierna.
 En allt mer eftersökt plats är Bungenäs. 
Det gamla militärområdet som är 160 
hektar stort köptes av Joachim Kuylensti-
erna och planen för att få stycka av vann 
laga kraft 2011.
Sammanlagt består området av 12 
tomter varav 80 tomter kvarstår till för-
säljning. Billigaste tomten har legat på 
600 000 kr, dyrast 7 miljoner kronor. Pri-
set avgörs av byggrätten, inte av tomtens 
storlek. Minsta storlek på hus är 60 kva-
dratmeter, största 00 kvadratmeter. Men 
tomter med så stora byggrätter finns inte 
kvar. Mest omtalat är det bunkerhus som 
HM- ättlingen Stefan Bengtsson låtit 
uppföra. 
 – Jag säljer bara 2 till 3 tomter per år.  
Historiskt blir samhällen aldrig bra om man 

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fotografi Bruno Ehrs
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Materialet Pe hittar på sina morgonpro-
menader kan bestå av solblekta delar av 
sjöfågelskelett, nyckelben, skulderblad och 
eller fårskallar.
 – Djurlivet runt Fårös kust är vilt och 
varierat. Lammen betar intill havet och fåg-
lar kläcks. Vissa dör i vattenbrynen och på 
klappersten. Till slut återstår kanske bara en 
bröstkorg, en skalle, ett skulderblad, ett nyck-
elben, berättar Pe.

STRANDFYND
BLIR TILL KONST

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Pe Bunge-Meyer har vandrat runt på Fårös stränder och
hedar under många år. Han går ut tidigt på morgnarna och

letar material till sina konstverk.

Under sina vandringar under årens lopp 
har han följt strändernas förändringar.
 – Förr var de mer nedskräpade av iland-
flutna flaskor, burkar, gamla kylskåp, 
TV-apparater. Sånt ser man inte mycket av 
numera men dessvärre mycket plast. Men 
både fartygen och fritidsbåtarna har lärt sig 
att inte dumpa allt överbord.
 Borta är också de färggranna pinnarna, 
så kallade rörpinnar, som användes på 

Fotografi Åke Didriksson

Fotografi Åke Didriksson
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fartygen för att röra om färg med. Pe har 
samlat ett sextiotal av dessa vackra pin-
nar under sina vandringar som flutit iland 
runt Fårös stränder och skapat konstverk 
av dem.
 – Men numera rör man inte om med 
piasavakvast utan med elvisp och därmed är 
pinnarna sällsynta. Även om de kan flyta 
upp efter många år.
 Av alla ben och kotor skapar Pe nya var-
elser. Mest utmärkande för hans konstverk 
är lammskallarna med namn som ”När 
lammen tystnar”, ”Fårets gröna öga” (ef-
ter titeln på boken av Olle Hammarlund), 
”Dolly” (världens första klonade dägg-
djur), Lammsadel (med delar från Cykel 
Börje).

Artikel av Jakob Wester • Scen & Utställning

Nytt för i år är skulpturer som föreställer 
djur som förekommer på Fårö. Tillverka-
de av hönsnät, gips och tyg.
 Pe Bunge-Meyer och hans hustru Lotta 
köpte 1991 Pingstkyrkans kapell Elim som 
varit både frikyrka och skola beläget bak-
om bageriet Sylvis Döttrar. Där bjuder 
de in till vernissage i sitt pop-up-galleri – 
Galleri Elim – under ett par dagar varje 
sommar.

Fotografi Åke Didriksson
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Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

I juni förra året fick Gotland en ny lands-
hövding, Anders Flanking. Fårö Framtid 
tillsammans med FUAB, Fårös utveck-
lingsbolag bjöd honom att komma ut till 
Fårö för att berätta om såväl problem 
som nya miljövänliga projekt.
 I intervjuer med Gotländska medier 
har Fårö Framtid åtskilliga gånger under-
strukit att det är positivt med alla som vill 
besöka Fårö men att regionen och andra 
ansvariga intressenter måste också ta sitt 
ansvar för att klara turisttillströmningen. 
Det gäller allt från bristen på toaletter, 
sophantering, tydligare regler för hus-
bilsparkering, säkrare cykelvägar etc.
 I augusti kom Anders Flanking till-
sammans med sin sambo Åsa Wackelin 
med färjan till Broa. Jakob Wester, styrel-
seledamot i Fårö Framtid och arrendator 
av Broa Kiosken, beskrev den panik som 
många turister visade när toaletten vid 
Broa var stängd under högsäsong. Jakob 
Wester berättade vidare att han dagligen 
ser bilister som använder sig av förturs- 
kön utan att ha rätt till detta, medvetet 
eller på grund av oklar skyltning. 
 Vid Kyrkviken möttes paret av Kerstin 
Kalström och Fredrik Kalström som be-
rättade om det nya ekologiskt hållbara re-
ningsverket som uppförts i området och 
som ett stort antal fastigheter kan anslu-
tas till. 
 Vid den efterföljande lunchen på Berg-
mancenter beskrev Ann Lindgren och 
Frans Brozén planerna på att bygga ett 

LANDSHÖVDING
ANDERS FLANKING

Skyddsjakt på skarv, fler offentliga toaletter, husbilsparkeringar
och säkrare cykling på Fårö var några av frågorna som togs upp

när landshövdingen togs emot på ön.

senior/äldreboende i anslutning till Berg-
mancenter. ”Det skulle skapa trygghet 
för äldre att veta att de kan bo kvar på ön 
och samtidigt ge ett lyft för hela Fårö”, 
sade Frans Brozén.
 Vid Ajketräsk (Eketräsk) har under 
senare år en skarvfågelkoloni tagit över. 
Detta har bland annat lett till att träs-
ket blivit förorenat och illaluktande. ”Inte 
ens lammen vill dricka vattnet längre”, 
berättade Kerstin Kalström.
 Landshövdingen lovade på stående 
fot att kan skulle undersöka möjligheter-
na till skyddsjakt. Senare under hösten 
lät länsstyrelsen genomföra analyser av 
vattnet. Beslut kom senare att ett 50-tal 
skarvar fick skjutas, vilket också har skett 
under våren.
 Besöket avslutades med Kerstin Kal-
ströms personliga och engagerande guid-
ning av Ingmar Bergmans bostadshus 
Hammars.

Fotografi Åke Didriksson
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FÖRETAGARE
PÅ FÅRÖ & I FÅRÖSUND

Restaurang & Café

Shopping & Gårdsbutik

Scen & Utställning

Natur & Kultur

Sport & Fritid

Boende & Service

01

Bistro Albatross & Elsie’s Café 
Kravmärkt krog och café. Vacker 
uteservering med havsutsikt över hela
Alnäsaviken. Öppet varje dag från den
25 juni från 11.0. Välkomna!
Kontakt: 070-203 89 24

02

Ebbas Mat & Kaffe 
Mat och hembakat i rustik gotländsk miljö. 
På menyn finns prisvärda dagliga 
erbjudanden, husmanskost, sallader 
och pastarätter m.m. Vi serverar också 
espresso, latte, cappuccino och kaffedrinkar. 
Fullständiga rättigheter.
Kontakt: 0498-22 37 22

www.ebbas.nu

03

Fårö Strandcafé 
Du finner Fårö Strandcafé vidstrandcampingen 
vid Sudersand Resort. Efter en skön dag 
på stranden drar vi igång afterbeach med 
Fårökänsla, oftast med livemusik som hänger 
kvar till middag. Vi erbjuder frukost, lunch, 
afterbeach och middag, samt möjlighet för 
bokade arrangemang och konferenser.
Frågor/bokning: info@farostrandcafe.se
Alt. +46 70 217 12 13 

04

Kutens Bensin/Crêperie Tati  
Franska crêpes och galettes till musik 
från amerikansk jukebox. Livemusik hela 
sommaren. Välkomna!
Öppettider: Dagligen från 25  /5 –30 /9. Helgöppet 
i maj och oktober. Crêperiet har öppet från 11.00. 
Kontakt: 070-203 89 24

www.facebook.com/kutens.bensin

05

Restaurang Fårögården 
F.d. Fårö östra skola byggd 1850. Restaurang 
med uteservering mot kvällssolen. Gotländsk 
medelhavsmat kärleksfullt tillagad av lokala 
råvaror. Eget bryggeri på gården.
www.restaurangfarogarden.se

06

Sylvis döttrar
Ett hemtrevligt bageri och café med härliga
bröd, bullar, kakor och ekologiskt kaffe. Här 
kan du handla fika till stranden eller njuta en 
stund på vår uteservering med trevlig lekplats 
för barnen.
Kontakt: 0498-22 38 35

Följ oss på Facebook: Sylvis Döttrar AB

07

SuderSannas Grill & Bar
Här hittar ni Fårös kanske glassigaste häng. 
Bara några meter från vattnet på sudersand 
ligger denna mysiga oas med burgare, kylda 
drycker, sallad och mycket mer...
Facebook: Sudersannas grill & bar

Företagare på Fårö • Annons & information

Restaurang
& Café
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08

Broa Kiosken Fårö
Vi säljer ett sortiment av godis, snacks, dricka, 
kaffe och enklare tilltugg. Njut en glass i solen 
på vår veranda och spela på vår boulebana.
Du finner även cykeluthyrning i anslutning till 
färjeläget på Fårö.
Kontakt: 073-351 44 37

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter 
#broakiosken

09

Ebbes Fårö
Ett givet stopp för Fårös alla besökare. Här 
hittar ni bland annat kläder, skinnprodukter, 
skor, kunskap, lammskinn, humor, väskor 
och andra användbara accessoarer! I Bulhuset 
hittar ni allt som tilltalar lek och sötsugna: 
Glass, godis och strandleksaker. 
Allt med hög kvalité till lågt pris!.
Kontakt: 0498-22 37 54

www.ebbes.nu 

10

Ekologiska grönsaker
Prästgården Fårö. Infart från Lauterväg.
Försäljning av ekologiska grönsaker, 
jordgubbar och potatis.
Öppet dagligen.
Kontakt: 0706-81 56 64, Frans

11

Fårö Krukmakeri
Butik & Verkstad. Prova att dreja & måla 
på keramik. Öppet från 1 juni. Info om 
öppethållande & bokning av drejning & 
målning på vår webbsida.
www.farokrukmakeri.se

12

Fårö Hantverkshus
Vi är sju fåröbor som älskar handarbete & 
pyssel och i vår butik vid Fårö kyrka säljer 
vi vårt hantverk under hela sommaren. Här 
hittar ni stickat, virkat, tovat, vävt, broderat, 
sytt, gjutet, målat & snickrat.
Öppet dagligen från midsommardagen till 18 
augusti mellan 10.0 –16.00. Välkomna!

Företagare på Fårö • Annons & information

13

ICA Nyströms Fårö
Utöver ett brett standardsortiment av varor 
erbjuder vi även gasol, Svenska Spel, lotter, 
apotek- och systembolagsombud. Öppet året 
runt. Förlängda öppettider i sommar!
Följ oss på facebook eller gå in på vår 
hemsida för mer info!
Kontakt: 0498-22 38 55

www.ica.se/butiker/nara/gotland/ica-
nystroms-1560/start

14

ICA Supermarket Bungehallen, Fårösund 
Välkommen till ICA Bungehallen som ligger i 
anslutning till färjekön i Fårösund. 
Brett sortiment och god service. Bageri som 
erbjuder nybakat varje dag, spel, bankomat 
och allt du behöver.
Vi har öppet alla dagar 07.00 – 22.00.
Inspireras på ica.se/bunge

15

Laterna Magica Bokhandel 
I Fårös äldsta affär samsas klassiker med
beatnoveller. Öppet 25 juni till 20 augusti.
Därefter öppet vid förfrågan.
Kontakt: 0702-03 89 24

16

Bergmancenter
Upplev Ingmar Bergman på Fårö. Börja med 
en guidad tur på Bergmancenter för att vandra 
i Bergmans fotspår. Besök de spännande 
inspelningsplatserna runt om på Fårö 
tillsammans med Bergmancenters guider som 
tar dig djupt in i filmernas värld. I området 
hittar du även butik och café.
www.bergmancenter.se

17

Bungemuseet 
Gå på vandring från bronsåldern till 1900-tal. 
Kliv in i autentiska hus och byggnader. Få 
en inblick i tidig industri med bl.a. kalkugnar, 
vädersågar och vattenkvarnar.
Öppet från 22 juni
Entré och öppettider varierar beroende på 
säsong. Info finns på vår webbsida.
www.bungemuseet.se

Shopping
& Gårdsbutik

Scen
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18

Fårö Museum
Kulturhistoriskt museum där besökaren 
erbjuds att få se och uppleva Fårö genom olika 
perspektiv och tidsepoker. Du finner Fårö 
Museum strax norr om Fårö kyrka, i samma 
byggnad som Bergmancenter.
Öppettider: Se www.farohembygdsforening.se &
www.facebook.com/faromuseum för löpande info.

19

Fårö kyrka
Öppen för besök dagligen mellan påsk och 
september kl. 09.00 – 18.00. Gudstjänster, 
utställningar och musikunderhållning hela 
sommaren. Hela kalendern, vägbeskrivningar 
och kyrkhistoria, boka vigsel och dop på 
svenskakyrkan.se/norragotland
Kontakt: 0498-22 27 00

20

Dämbaskogens Natur & kulturstig
Området i Dämbaskogen är rikt på 
fornlämningar – allt från 000-åriga gravar 
till jordkällare och två kalkugnar från slutet av 
1800-talet. Leden är markerad med vitmålade 
stolpar och ett tiotal skyltar berättar om 
områdets historia och natur. Längs leden 
finns ett antal bänkar för en stunds vila och 
avkoppling i ett stycke Fårönatur.
 Nytt för 2020 är möjligheten till personlig 
guidning för 60:-/p ink fika vid lägerplatsen. 
Bokning per telefon!
 Evenemang:
Lördagen den 8 augusti 1.15–15.0. 
Allmän guidning av Dämbaskogens natur- och 
kulturstig. Frivillig entré. Efter vandringen 
serveras varm korv (vegetariskt alt finns) med 
tillbehör till självkostnadspris ingen anmälan. 
Samling och start vid informationstavlan 1.15.
 Vägbeskrivning: Om du kommer från Broa 
mot kyrkan, sväng vänster vid Ödehoburga 
ca 900 meter norr om Solhaga Camping, där 
ligger denna ca 1200 meter långa vandringsled.
Alla evenemang på vår hemsida och facebook.
Kontakt: 0706-36 57 22

www.dambaskogen.se, Facebook ”damba159”

21

Gotska Sandön 
En magisk plats i Östersjön. Gotska Sandön 
ligger mitt i havet, knappt fyra landmil norr 
om Fårö. Här finns lugnet och stillheten. 
Underbara sandstränder, gråsälar och svävande
havsörn. På grund av Covid-19 är turbåten 
tyvärr inställd i år. Normalt går turbåten 
från Nynäshamn och Fårösund. Vi hoppas 
kunna välkomna våra besökare nästa säsong. 
Bokningen för 2021 öppnar i september.
Det går bra att besöka ön med egen båt.
Läs mer på: www.gotskasandon.se

Företagare på Fårö • Annons & information

22

Fårö Open
”A smashing event since 197.” Tennis-
turneringen för alla. På tennisbanan vid 
Carlssons Fårö, Sudersand, 19 – 25 juli.
Anmälan senast den 18 juli på vår webbsida 
eller på anslag vid tennisbanan. För dagliga 
uppdateringar: www.facebook.com/faroopen
www.faroopen.se

23

Fårö surf, yoga och massage    
Beläget på stranden i anslutning till Sudersands 
strandcamping. Uthyrning av surfbrädor, 
surfklasser, yoga och mycket mer.
Läs mer på: www.naturalways.se

24

Simskola i Fårösund och Sudersand  
Simskola veckorna 27-30, Plask och lek 4-7 år, 
Simskola från 7 år, Crawlkurser privat/grupp. 
Välkomna!
Kontakt: 0736182490 
anki.sederholm@gmail.com

25

Solyoga  
Varmt välkomna att för femte sommaren och 
yoga på Sudersand till ljudet av havet, vinden 
och fåglarna. Varje måndag och fredag kl 
08.15-09.15 under veckorna 28-31. Drop in 
150 kr. Varma kläder när solen inte är med 
oss och vi inställt vid regn. Vi ses i sanden 
sommaren 2020.
Mer info: www.solyogastudio.se

26

Upplev Fårö från hästryggen     
Fårö Islandshästar
Kontakt: 070-690 04 32

Mer info: www.faroislandshastar.se

27

Ekevikens Camping Fårö AB    
Tält/Husvagn/Husbil och ställplatser för 
kvickstopp. En lugn familjecamping i orörd 
Fårönatur nära vackra Ekevikens badstränder. 
Vi erbjuder en god standard med rena 
toaletter, varma duschar, diskplatser samt 
latrinstation.
Öppettider: Sommarsäsong 15 / 6–30 /8

Kontakt: Under för- /eftersäsong kontaktas
campingvärden på 0733-03 30 94

www.ekevikenscamping.se

28

Royhuset     
Sommarboende i fullt möblerade lägenheter. 
Sommarbiograf. Kronhagsvägen 7, Fårösund.
Kontakt: wingrenc@gmail.com

29

Solhaga Camping Ödehoburga     
Trivsam camping för husbilar, husvagnar och 
tält samt ställplatser i lugn och naturskön miljö. 
Servicehus, campingstugor och samlingsrum 
med Wifi.
Öppettider: Juni–augusti.
Kontakt: 0703-42 31 17, Gunilla
www.solhagacamping.org
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Slow Train B&B      
Charmig gård från 1800-talet belägen
vid Alnäsaviken. Genuin miljö i mycket fint 
och promenadvänligt naturområde. Ekologisk 
frukost serveras på Elsies Café. Välkommen!
Öppettider: Året runt.
Kontakt: 0498-22 68 18

www.slow-train.se

31

Sudersand Resort – Stugby & camping       
Utöver ett varierat utbud av boende har vi 
det mesta för en aktiv semester. Äventyrsgolf, 
pool och lekplats. Bastu med relaxavdelning 
och vedeldade badtunnor. Och vi har ett 100 
kvm stort gym med allt du behöver. Kontakta 
oss för priser och öppettider.
Kontakt: 0498-22 35 36

info@sudersand.se
www.sudersand.se

Tandhälsan Fårösund
Undvik tandvärk på semestern. Boka en tid 
hos oss på Tandhälsan i Fårösund.
Kontakt: 0498-22 17 17

Adress: Kronhagsvägen 25, 620 62 Fårösund

Carinas Biluthyrning
Stationerade i Fårösund
Tel: 0498-22 18 79. Mob: 0708-23 14 08

Fårö VVS
Försäljning av tjänster och varor inom
VVS-området. Svens 1114, 624 66 Fårö
(bredvid skolan)
Kontakt: 0498-22 43 43, 0708-13 03 25

Leif Westerbergs Snickeri
Tillverkning av fönster och ytterdörrar.
Adress: Mässvägen 1. 624 70 Fårösund.
Tel: 0706-22 65 68

Epost: leif.westerberg@telia.com

Perras EL
Allt inom el- och teleinstallationer,
reparationer och service även båt och
fartygsel. Året runt företag på Fårö.
Kontakt: 0733-74 78 80

perras.el@telia.com

Åke Olssons Gräv & Schakt
Gräv och schaktarbeten utföres.
Verkegårds.
Kontakt: 0703-52 02 28

Företagare på Fårö • Annons & information

Gotska Sandön ligger mitt i havet, knappt fyra 
landmil norr om Fårö. Här finns lugnet och stillheten. 
Underbara sandstränder, gråsälar och svävande 
havsörn.

På grund av Covid-19 är turbåten tyvärr inställd i år. 
Normalt går turbåten från Nynäshamn och Fårösund.
Vi hoppas kunna välkomna våra besökare nästa 
säsong. Bokningen för 2021 öppnar i september.

Det går bra att besöka ön med egen båt. 

www.gotskasandon.se

EN MAGISK  
PLATS I  ÖSTERSJÖN
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Hotell & vandrarhem

Lekplats & utegym

Sudersand Resorts fyrstjärniga anläggning Sudersand Resorts fyrstjärniga anläggning 
hittar du vid en av världens fi naste hittar du vid en av världens fi naste 
sandstränder. Titta förbi på en glass, ta en sandstränder. Titta förbi på en glass, ta en 
runda äventyrsgolf och bara NJUT.runda äventyrsgolf och bara NJUT.

Bo kvar på ön och upplev restauranglivet.Bo kvar på ön och upplev restauranglivet.
Ställ husbilen på en strandnära plats eller Ställ husbilen på en strandnära plats eller 
hoppa in i en mysig campingstuga. hoppa in i en mysig campingstuga. 
Eller varför inte en natt på hotellet?Eller varför inte en natt på hotellet?

Äventyrsgolf

Fårö Sudersand 5650, 624 67 Fårö  |  Fårö Sudersand 5650, 624 67 Fårö  |  Tlf. +46 498 223536Tlf. +46 498 223536

Pool för stora & små

www.sudersand.sewww.sudersand.se
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svenskakyrkan.se/norragotland 
0498-22 27 00

din kyrka året om 
 

Gemenskap i gudstjänst, musik, fest 
eller en tyst stund med egna tankar.  

Kyrkan har utsikt över hela 
ön - kom in och lär känna  
Fårös historia och nutid.  
 

Här ryms hela livet.  
Oavsett om du är infödd fåröbo  
eller på besök, så kan du boka  
dop, bröllop eller begravning.  
 

Till bönetelefonen 072-711 00 05 
kan du smsa det du vill ha hjälp att 
be för, och boka enskilda samtal.  
 

Gudtjänster & konserter,  
se kalendern eller hemsidan

Camping för tält, husvagn/bil , campingstugor och ställplats. 
Modernt servicehus med dusch, wc, tvättstuga och kök 

Vacker badstrand på gångavstånd  
Bokningar och förfrågningar ring 

 Gunilla 0703423117, Frans 0706815664 
Epost: frans@brozen.se  

www.solhagacamping.org 
www.facebook.com/www.solhagacamping.org 

Camping för tält, husvagn/bil, 
campingstugor och ställplats. 

Modernt servicehus med dusch, 
wc, tvättstuga och kök.

 
I Receptionsbyggnaden 

finns försäljning av fårskinn, 
Fototavlor av Lena Broander, 

Handarbete, försäljning av drycker 
och glass WiFi finns.  

Vacker badstrand på gångavstånd! 
 

Bokningar och förfrågningar ring
 Gunilla 0703423117 
Frans 0706815664

Epost frans@brozen.se 
www.solhagacamping.org

www.facebook.com/
www.solhagacamping.org
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Mässvägen 4 Fårösund

doften av nybakat
varje dag

Kom in till oss för

Till dig som älskar frasiga frallor, kaneldoftande fi ka och matiga mackor. 
Varje dag jäser och gräddas hundratals bröd och bullar i vår butik. 

Så att du kan unna dig färska godsaker, när du har tid. 

Välko� en!

BRÖD
frukostbröd

baguetter
rykande färska
kanelbullar

MATBRÖD

nybakat

 Grekiskt lantbröd   Bonjour.   525 g.     Jfr pris 30:09/kg.    

  

Kanelbullar    Bonjour. 10  0 g.     Jfr pris 50:00/kg.    

 Grekiskt lantbröd  Bonjour.   525 g.     Jfr pris 30:09/kg.  

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 20k Bungehallen

Välko� en! De� a vecka har vi e  helt gäng varor 
specie� t utvalda för dig (och a� a andra).

     Vi ses!   

Alla dagar 7–22

Inspireras på ica.se/bunge

Kanelbullar   Bonjour. 10  0 g.     Jfr pris 50:00/kg.  

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 5  
för 25k 
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Fastighetsbyrån Gotland
fastighetsbyran.com/gotland / 0498-21 80 40 / gotland@fastighetsbyran.se

Vad är ett fritids-
hus på Gotland 
egentligen värt? 

Vi på Fastighetsbyrån kan bostadsmarknaden på Gotland 
och har koll på priserna samt hur de utvecklas över tid. 

Och vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Hör av dig om du vill veta mer om läget på bostads-
marknaden samt vilket intresse som fi nns. 

Boka gärna ett möte för en muntlig värdering av ditt 
fritidshus. Självklart kostnadsfritt och utan förbindelser. 

Prata med oss. Vi fi nns alltid nära till hands.




