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a 116 SIDOR MED TIPS, INSPIRATION OCH EVENEMANG! 

Gratis!

Stenskvätta, Norsholmen. Fotografi Markus Moström

I den här guiden får du en god vägledning om vad Fårö och Fårösund har att erbjuda 
dig oavsett vad du söker. Utgivare är Föreningen Fårö Framtid i samarbete med före-
tagarna 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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farostrandcafe

VID SUDERSANDS STRANDCAMPING på fårö

Välkommen till
sommarens
skönaste häng!

take away & fri

hemkörning på fårö

scanna koden

och gör din

beställning

FRUKOST

FR  99:-

scanna
koden & se
program

Tel +46 70 217 12 13  •  info@farostrandcafe.se  •  farostrandcafe.se

Afterbeach

med livemusik

14/7 21/7 28/7 4/8

boka bord

Skaldjursafton

Fastighetsbyrån på Gotland
0498-21 80 40
fastighetsbyran.com/gotland

Bästa bostadsaffären på Fårö?
Sugen på att byta bostad? Vi på Fastighetsbyrån har koll på bostads-
marknaden i allmänhet och på Fårö och norra Gotland i synnerhet. 
Vi hjälper dig gärna med dina frågor om fritidshusmarknaden och 
funderingar kring både sälj- och köpprocessen. Välkommen att hör 

av dig för ett personligt eller digitalt möte.

Vi fi nns alltid nära till hands.

Boka möte
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Hos oss på TODO krog strävar vi alltid efter att leverera en upplevelse utöver  
det vanliga. Dagtid erbjuder vi lunch à la carte parallellt med Napolitanska pizzor.  

Till kvällen dukas matsalen upp för en härligt varierad tapasmeny 
från världens alla hörn. 

Välkomna till sommarens matupplevelse - TODO krog!

För bordsbokning todo.bokning@gmail.com

FRÅN VÄRLDENS ALLA HÖRN

KROG
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Förord

Pandemin förändrade vår tillvaro med 
restriktioner för resor och sammankoms-
ter. Oron var stor hos alla småföretagare 
inom besöksnäringen på Gotland. Men 
när restriktionerna släppte blev det en 
rekordsommar. Det som kanske är mest 
glädjande för alla småföretagare är att allt 
fler vill komma hit under våren och hös-
ten, vilket är viktigt för att kunna utveckla 
och tro på sina verksamheter. 
 Gotland var också det enda länet i 
landet som lyckades höja sin omsättning 
inom besöksnäringen sedan 2019. Så in-
för årets säsong är förväntningarna stora.
 I årets guide har vi försökt att spegla 
den optimism och utveckling som finns 
på Fårö och Fårösund. Det görs många 
nya satsningar inom krogvärlden, kul-
turlivet, naturupplevelser, gårdsbutiker, 
motion och idrott. 
 Vi har träffat Jakob A. Wester som till 
påskhelgen öppnade upp nya Austers 
Kök & Bar, fd Ebbas. Jakob är som-
marfåröbo sedan barnsben och har nu 
tillsammans med två andra kompanjoner 
vågat sig in i restaurangbranschen.
 Fågelskådning blir alltmer populärt. 
Till Gotland och Fårö strömmar årligen 
erfarna och nyblivna fågelskådare. Elias 
Melchert Thelaus växte upp med få-
gelskådande inom familjen och är en ung 
och mycket kunnig fågelskådare.
 Daniel Bergman, son till Ingmar 
Bergman och Käbi Laretai, berättar om 
sin debutantbok Hjärtat där han mycket 
öppet och personligt delar med sig av sin 
uppväxt med kända föräldrar, sin svåra 
hjärtsjukdom, sina år som filmregissör 
och hur han lämnade filmvärlden för att 

VÄLKOMMEN TILL
FÅRÖ & FÅRÖSUND

skola om sig till ambulanssjuksköterska 
bland annat på Gotland. Han har en 
ständig längtan om en tillvaro på Fårö. 
 Som ny besökare på Fårö imponeras 
de flesta av de kilometerlånga stentunarna 
(stenmurar) utmed vägar och åkrar. Vi 
berättar om deras historia, varför de kom 
till och hur de har underhållits.
 Aldrig har så många flyttat till Gotland 
som under förra året. Totalt ökade be-
folkningen med 877 personer, den största 
ökningen i modern tid. För första gången 
är över 60 000 personer skrivna på ön. 
Fårö ökade till 0 personer och Bunge, 
där Fårösund ingår, till 929 invånare.

I denna guide vill vi ge er besökare, del-
tidsboende, Fårö- och Fårösundsbor tips 
om alla de många möjligheter till upple-
velser och aktiviteter som finns på Fårö 
och Fårösund. Vårt råd är också att via 
nätet eller på annat sätt söka information 
hos respektive företag, förening, utställare 
eller att gå in på Fårö Framtids hemsida 
www.faroframtid.se
 Till sist – vi önskar er alla en innehålls-
rik vistelse men med några förmaningar: 
Var rädd om naturen och djuren, plocka 
upp efter er och följ de restriktioner som 
gäller för naturreservaten och strand-
skyddsområden. Håll hundarna kopplade. 
Kör inte i terrängen. Parkera enbart på 
tillåtna platser. Och skydda andra och er 
själva.

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 1 mars – 1 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 1 mars – 1 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 23.00 – 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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Redan som baby fick Elias Melchert 
Thelaus, idag 21 år, följa med sin pappa 
på fågelskådning.
 – Jag slussades mer eller mindre in i få-
gelskådarvärlden och redan vid 8–9 årsål-
dern fördjupades mitt intresse för fågelskåd-
ning. Jag ansågs nog lite nördig. Hade ju 
ingen kamrat i min ålder som tyckte att 
spaning på fåglar var något spännande.
 Elias bor i Lund men familjen har 
också hus på Fårö. I Skåne har han följt 
med sin pappa Daniel och hans kamrater 

Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur

på fågelskådning i Lund, på Österlen, i 
Simrishamn och Kivik. 
 På Fårö är Elias ute så ofta han kan. 
Han dokumenterar och rapporterar in 
sina fågelobservationer via mobilen eller 
datorn till Artportalen, en hemsida på 
nätet. Under en heldag kan han se 40–
100 olika arter beroende på årstid, vin-
dar m.m. Han är medlem i Club300 som 
är en förening för fågelskådare. Genom 
den kan man få information om sällsynta 
fåglar via hemsidan, larmsystemet Bird 

Elias Melchert Thelaus. Porträttfotografi Markus Moström

En mycket populär och efterfrågad fågelexkursion har under
många år ägt rum vid Norsholmen. Elias Melchert Thelaus

brukar delta i gruppen med cirka 30 personer.  

ELIAS – UNG
FÅGELSKÅDARE

Elias Melchert Thelaus brukar delta på den årliga fågelexkursionen vid Norsholmen i början på augusti. Fotografi Markus Moström
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Alarm (BA), Facebook och Twitter samt i 
den egna tidskriften Roadrunner. Många 
tror att man måste ha sett minst 300 få-
gelarter för att få bli medlem.
 – Jag hade visserligen gjort det för flera 
år sedan men man behöver inte ha sett så 
många för att bli medlem. Genom att bli 
medlem lär man sig en hel del om både van-
liga och sällsynta fåglar.
 När Elias inte är ute ensam med sin 
kikare och kamera går han tillsammans 
med Fårös äldre och erfarna fågelskåda-
re. En av dem är Måns Lagerlöf. Vi har i 
en tidigare Fåröguide berättat om Måns 
och hans stora kunskap om fåglar. Måns 
fick då frågan: Vad är så speciellt med 
Fårös fågelliv? Måns Lagerlöf svarade:
 – Här finns sådan omväxlande natur som 
rauk och sten, sandstränder, löv- och barr-
skog, myrar och träsk (sjöar). Många fåglar 
slår sig ned här tillfälligt när de är på väg 
norrut eller söderut. Men några av flyttfåg-
larna har faktiskt börjat häcka här som till 
exempel vitkindade gäss.
 Måns Lagerlöf är imponerad av Elias 
Melchert Thelaus.
 – Han är en mycket kunnig fågelskådare. 
Det är sällan man träffar en så ung person 
med ett sådant intresse och vetskap om de 
olika fågelarterna.

Bästa tiden för fågelskådning på Fårö är 
vår och höst. 
 – Det är då som de stora fågelsträcken 
drar förbi. Tyvärr kan man se att det har 
skett en kraftig minskning av ejder under 
senare år. En förklaring är bristen på blå-
musslor och att havstruten tar ejderungarna, 
säger Elias.
 Andra fågelarter som blivit allt mer 
sällsynta är storspov och sånglärka.
 – Detta beror på att jordbrukslandska-
pet försvunnit eller förändrats på grund av 
avstyckning och bebyggelse, berättar en av 
Gotlands ornitologer, Sivert Söderlund.

Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur

För bättre räckvidd behöver du ett teleobjektiv till din kamera när du fotograferar. Större strandpipare. Fotografi Markus Moström
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Grönbena. Fotografi Markus Moström Strandskata, myrspov och rödbena. Fotografi Markus Moström

Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur
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Havsörn och gråhäger. Fotografi Markus Moström

Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur

En fågel som finns på Fårö men som är 
ovanlig på fastlandet är halsbandsflugs-
nappare.
 – Den häckar på Fårö och till och med i 
vår trädgård. En annan ny fågel som jag sett 
öka markant är ägretthägern, som man ofta 
ser om man besöker Ajketräsk (Eketräsk)
eller Mölnorträsk. 
 De stora fåglarna har ökat på Fårö. Det 
gäller allt från havsörn, kungsörn – upp-
skattningsvis finns det 40–0 örnrevir av 
båda sorterna på Gotland – tranor, häger, 
kajor och skarv. Skyddsjakt av skarven 
gjordes för en tid sedan då skarven hade 
invaderat Ajketräsk.
 Fårö är attraktivt för fågelskådare. 
Inte bara under vår och höst utan även 
under sommaren ser man personer som 
står med sina tubkikare och kameror och 
blickar ut över stränder och hav. Elias 
Melchert Thelaus brukar delta på den 
årliga fågelexkursionen vid Norsholmen i 
början på augusti.
 – Det är både nybörjare och mycket kun-
niga fågelskådare som deltar. Vi utgår från 
Tällevika och går ut mot bodarna på Nors-
holmen. Då kan vi se uppåt 40–60 arter. 

Fågelskådarnas utrustning, kamera, kika-
re, tubkikare med stativ kan kosta från 
några tusen till över 100 000 kronor.
 – Själv har jag fått ta över pappas gamla 
Leica tubkikare, köpt en kamera med tele-
objektiv och fått en Zeiss handkikare i födel-
sedagspresent.
Så vad vill Elias helst bli.
 – Biolog med inriktning på ornitologi.

Skärfläcka, vitkindad gås och tornfalk.
Fotografi Markus Moström
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Knappast någon ny besökare på Fårö 
missar att åka till raukområdet Digerhu-
vud eller Bjerget som det egentligen heter 
enligt Fåröbor. Vanligaste vägen dit från 
färjeläget är att strax innan Fårö kyrka ta 
till vänster på vägen mot Lauter.
Mot slutet av vägen, på vänster sida, lig-
ger Lauters Café Mat & Deli. Det är värt 
ett besök i vacker omgivning med här-

EN PÄRLA
VACKERT BELÄGEN

VID LAUTER

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Jamie och Jennie Rae driver Lauters Café Mat & Deli.
En av få restauranger på den västra delen av Fårö. I en oslagbar

och rustik ladugårdsmiljö serveras mat från kolgrillen.   

lig utsikt över havet. Den gamla ladan 
är numera återuppbyggd efter en omfat-
tande brand för ett antal år sedan. Det 
kända krögarparet Jamie och Jennie Rae 
som också driver Fornsalens Café & Mat 
i Visby ser med förhoppning fram mot 
årets säsong. De två föregående sommar-
säsongerna har påverkats av pandemin 
och restriktioner till följd av den.

Fotografi Markus Moström

Jamie och Jennie Rae. Fotografi Markus Moström
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Fotografier Markus Moström

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

– I år hoppas vi på en lång och varm som-
mar med många nya gäster samt välkomnar 
våra trogna kunder tillbaka. En sommar 
utan restriktioner och med många utländska 
turister som får möjlighet att uppleva vår 
fantastiska ö, säger Jennie Rae.
 Grillkvällarna på Lauters har alltid 
varit populära. Noggrant utvalda styck-
detaljer och dagens fisk tillagas på utom-
husgrillen. Till grillmaten serveras ba-
kad potatis, sallader, och goda röror och 
såser. Utomhusbaren med trubadur och 
musikquiz är välbesökt (om vädret tillå-
ter), konstutställningar, loppisar är andra 
evenemang de arrangerar.
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Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Fotografier Markus Moström

– Den 31 juli kommer lokala men även 
konstnärer från fastlandet vara här och visa 
upp sin konst ute i vår trädgård, berättar 
Jamie Rae.
 Bakluckeloppisar ordnas den 10 juli 
och 7 augusti. Priset för att vara med är 
0 kronor.
 – Vi skänker sedan alla pengarna till 
Röda Korset.
 I år kommer de åter ha butiken öppen 
där de bland annat säljer tovad konst, 
presenter, smycken, lerkonst m.m. Myck-
et av konsten är tillverkad den lokala 
konstnären Tracy Markey som hämtar 
inspiration från Fårö.



24
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 2022

2
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 2022

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Sommaren 1973 kom Jerry Grönberg och 
hans hustru Britte Grünewald till Fårö 
första gången och återvänder numera 
varje år, från maj till september.
 – Upplevelsen blev omvälvande för mig 
som vuxit upp i det sörmländska landskapet 
som liknar en enda stor berså. Jag tillbring-
ade också många somrar och jular hos min  
farfar i den uppländska kornboden med sto-
ra arealer med vete-, råg- och havrefält.
 Jerry Grönberg beskriver själv hur han 
utvecklat sitt måleri genom att låta ”blick-
en rulla längs en obruten horisont”.
 – Med åren har det roat mig alltmer att 
minimera antalet föremål i bilderna. Ett 
exempel är att Helgumannens sjutton bodar 
numera oftast blivit tre.

BILDER FRÅN TRAKTEN

För nionde gången återkommer konstnären och Fårösommarbon 
Jerry Grönberg till Bondans hos Inga och Erik W Ohlsson. 
Utställningen har han gett namnet ”Bilder från trakten”.

Den äger rum 23–30 juli.

Färgskalan har också förändrats. Numera 
målar Jerry Grönberg i starka uttrycks-
fulla färger, rena, klara klanger. Återkom-
mande motiv från tidigare utställningar 
har varit mannen på cykel, hedarna, 
stränderna , båtarna och fiskebodarna vid 
Helgumannen.
Jerry Grönberg:
 – Om man vill ha bilden av Fårö, precis 
som det ser ut, kan man skicka ut ett av sina 
glada barnbarn med mobilen och de kommer 
hem med vykortsvackra vyer. Precis som det 
ser ut. Men jag avbildar inte utan jag vill 
förmedla intryck. Det bästa med att måla är 
att man får fabulera.

Jerry Grönberg. Fotografi Walle Grünewald Fotografi Hampus Grönberg

Fotografi Thomas Åhlman
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De spräckliga små olikfärgade fåglar-
na springer runt, äter kalkonstart, som 
är mer proteinrikt än hönsfoder, dricker 
vatten och lägger ägg under någon liten 
buske av tall eller överallt. En vaktelhöna 
lägger sex ägg i veckan. Där finns också 
en tupp.
 Bakom vaktelprojektet Fårö Fågel står 
Nils Lunneryd och Lukas Wahl. Nils, 
som hör hemma i Uppsala, har varit som-
marboende på Fårö under många år och 
är numera mycket omtyckt medarbetare 

på ICA Nyströms. Lukas är egenföre-
tagare i anläggningsbranschen och gift 
med Klara Blochmann, som tillsammans 
med sina föräldrar Gustaf och Lotta dri-
ver ICA Nyströms. Ladan ägs numera av 
Gustaf och Lotta.
 Förutom vaktelfåglarna har Lukas och 
Nils byggt en inhägnad bur utanför la-
dan med färgrika höns av olika sorter och 
en tupp. Tanken med detta projekt är att 
hyra ut höns, tuppar och burar till som-
marboende för 2 000 kronor i månaden. 

Nils Lunneryd och Lukas Wahl. Fotografi Lennart Thulin

Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Inne i den renoverade ladan vid gamla vägen mot Ekeviken
finns en stor nybyggd, fräsch inhägnad med ett 30-tal vaktelhöns. 

VAKTELÄGG –
NATURENS SUPERPILLER

Fotografi Lennart Thulin
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Idén till att skaffa vaktlar på Fårö kom 
Nils på då hans mamma forskar på fåglar 
och att familjen för många år sedan hade 
vaktlar vid sitt hus på Fårö. 
 – Jag hörde av mig till Lukas och han 
kom på förslaget att vi skulle starta försälj-
ning av vaktelägg. Vi köpte vaktlar och ägg 
från Sudret varifrån Lukas kommer.    
 Äggen säljs i små kartonger med sex 
ägg i varje på ICA Nyströms eller vid fa-
miljens gårdsbutik Sudergarda Grönt. En 
kartong kostar cirka 60 kronor.
De har också köpt in ägg från fastlandet 
och kläckt dem i en äggkläckningsmaskin 
som de skaffat sig. Det får bara finnas en 
tupp bland hönsen eftersom tuppar slåss 
om de är fler.
 Äggen ska inte tvättas och de håller i 
två månader. De kallas ofta för ”super- 
ägg” eller ”naturens näringspiller” då de 
innehåller mer järn, fosfor, B12 och D-vi-
taminer än vanliga hönsägg. De innehåll-
er visserligen mer kolesterol men numera 
anses det inte farligt för friska personer.
 De kan kokas, stekas eller användas 
vid bakning. Vaktelägg ska kokas i cirka 
två minuter, gärna med några droppar 

ättiksprit i vattnet som gör att äggen blir 
mer lättskalade. Vi stekning kan de vara 
svåra att knäcka. Antingen skär man av 
toppen med en vass kniv eller allra bäst 
skaffar man en vaktelsax. De kommer 
att finnas till försäljning på Sudergarda 
Grönt.
 Vaktelägg är dekorativa att ha i olika 
slags soppor t  ex nässelsoppa, kaipsop-
pa. Ett populärt recept på bakad avoka-
do med vaktelägg (från Jannike Åhlund, 
Bergmancenters ordförande) är följande:

En halv avokado per person
1 vaktelägg
Riven parmesan
Salt, peppar och chiliflakes
Olivolja

Dela avokadon, ta bort kärnan och
olja in snittytan.
Knäck ägget i avokadon.
Krydda och strö på osten.
Gratinera i cirka 10 minuter eller tills
gulan stelnar.
Låt svalna lite.

• 
• 
•
•
•

1.

2. 
3. 
4.

5. 

Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Varje höna lägger ägg med samma unika mönster. Man kan identifiera vilken höna som lagt vilka ägg. Fotografi Markus MoströmÄggen säljs i små kartonger på ICA Nyströms och Sudergarda Grönt. Fotografi Markus Moström
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Celebrating Sven Nykvist and the magic of creative partnerships.

www.bergmancenter.se/bergmanveckan

BERGMANVECKAN
Fårö 28 juni-2 juli 2022

ARI ASTER 
RUBEN ÖSTLUND  

CG NYKVIST 
EWA FRÖLING 

HENRIK VON SYDOW 
JOCKE ÅHLUND 

FREDRIK STRAGE 
FRIDA HYVÖNEN 

SOFIA NORLIN
AHMED ABDULLAHI

KALTRINA KRASNIQI
ARAZO ARIF

ITA ZBRONIEC-ZAJT
GILDA STILLBÄCK

ANNA BERNDTSON
TOMAS BANNERHED

bergmancenter.se

Vi har öppet från 
maj till september!

NYHETER 2022
Bergmans tallar. Akvareller

av Sven Teglund.
Ljusets mästare: Sven Nykvist 100 år.

UTSTÄLLNINGAR • SKAPARVERKSTAD • KAFÉ

Öppet : MAJ & SEPTEMBER 
tors - sön, 12:00 - 16:00

JUNI - AUGUSTI 
varje dag, 11:00 - 17:00

unna dig en stunds givande sommarläsning!
Några tips: Fårötrilogin. Om Fårös natur, historia och många personligheter.
Det vita näset. Självbiografisk roman om livet på ön innan turismen förändrade allt.
Ingmar Bergman – ett möte. En självklar bok om du vill ta del av den berömde
regissörens egna tankar om sin älskade ö.
Böckerna kan köpas på Fårö Museum till sommarrabatt juni–augusti.

Årets
nyhet!

Jerry Grönberg
målningar

Bilder
från

trakten

Bondans, Fårö
utmed 

Langhammarsvägen

23 - 30 juli 2022
öppettider: 14 - 18

jerrygronberg.se
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Barnens handelsbod,  
lekhem & höhopp

Museibutik

Mat- & kaffestuga

Unik äldre bebyggelse
från 1600-1800-tal

Skolmuseum

Bildstenar 

Öppet maj-sept

 
Välkommen till  
Bungemuseet - 

Alla tiders museum!

www.bungemuseet.se

Krukmakeri︱Verkstad︱Butik︱Kafé 

Prova att dreja & Måla på keramik 
Boka i förväg

Öppet dagligen 11-17
Midsommardagen - mitten av augusti

www.farokrukmakeri.se

Välkomna!

’’FÅR-ÖJN’’
B Y  L E N N A R T S D O T T E R

www.wugo.se

En perfekt gåva till alla som 
älskar Fårö, välj armband eller 

halsband i återvunnet silver.

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.

DIGERROJR
NY SPÄNNANDE GOTLANDSDECKARE!

FINNS ATT KÖPA PÅ 
FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN PÅ ÖN

Det är snart midsommar och en pojke försvinner.
En berättelse om den outsinliga kraft – ond 

eller god – som väcks hos den människa 
som förlorat allt.

Skriven av debutanten Anno Lindblad som 
är skådespelare, musiker och driver 

karateklubben Essinge Dojo.  
Han har tillbringat många somrar 

på östra Gotland och har 
sin skrivarlya i Burs.
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Till årets säsong har Bermancenter gjort 
en rejäl satsning under Bergmanveckan 
28 juni – 2 juli samt under resten av som-
maren. Förra sommarens basutställning 
”Lek, lust och ljus. Ingmar Bergman på 
Fårö” om den världsberömde regissören 
som blev Fåröbo är en lättsam och upp-
skattad presentation av hans tillvaro på 
Fårö och nära relation till Fåröborna.

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Till årets säsong har Bermancenter gjort en rejäl satsning under 
Bergmanveckan 28 juni – 2 juli samt under resten av sommaren.   

I år presenteras ytterligare två nya ut-
ställningar. Den ena har titeln ”Närbild 
på ljusets mästare: Sven Nykvist 100 år!”  
och handlar om Bergmans fotograf Sven 
Nykvist. Utställningen bygger på privata 
bilder ur Sven Nykvists fotoalbum, va-
rav de flesta aldrig har visats offentligt 
tidigare. Tillsammans med Sven Nykvist 
gjorde Ingmar Bergman 24 filmer. Två av 

Cristina Jardim Ribeiro. Fotografi Lennart Thulin

INBJUDANDE 
UTSTÄLLNINGAR PÅ
BERGMANCENTER

Fotografi Yanina Isla
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

dem, ”Viskningar och rop” och ”Fanny 
och Alexander” resulterade i två Oscar-
statyetter.
 I år skulle Sven Nykvist ha fyllt 100 år. 
I sin självbiografi skrev Sven Nykvist de 
minnesvärda orden: ”Jag älskar att sitta i 
en fönsteralkov och iaktta ljusets skriftning-
ar och speglingar i vattnet. Då är jag inte 
ensam. Ljuset håller mig sällskap”.
 Den andra nya utställningen har nam-
net ”Bergmans tallar”. Det är en serie ak-
vareller av Sven Teglund, tidigare stipen-
diat, som visar de stora tallar som Ingmar 
Bergman passerade på sin morgonprome-
nad och som han kallade sina vänner.
Årets Bergmanvecka har temat ”Vi är 

bättre tillsammans” invigs i Fårö Kyrka 
av skådespelaren och nyblivna författa-
ren Ewa Fröling. En av hedersgästerna 
är regissören Ruben Östlund som valt 
ut sin favoritfilm av Bergman, nämligen 
”Skammen”. Hans egen nya Cannespri-
sade film ”Triangle of Sadness” visas 
också under Bergmanveckan.
Nära 8 000 besökare hade Bergmancenter 
förra året.
 – Vi hoppas givetvis att ännu fler vill 
komma till oss i år för att på egen hand 
ta del våra utställningar eller bli guidade, 
lyssna på föredrag, författarsamtal eller se 
filmer, säger Cristina Jardim Ribeiro, 
Bergmancenters verksamhetsledare.

Fotografi Yanina Isla Fotografi Yanina Isla
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Varje år söker musiker, konstnärer, för-
fattare, filmare med flera stipendium till 
att få vistas och bo i något av husen på 
Bergmangårdarna. Där kan de sitta och 
arbeta i Ingmar Bergmans tidigare bo-
stadshus, Hammars, men inte bo där.
Till årets säsong sökte närmare 300 per-
soner varav cirka 40 stipendiater har valts 
ut. Flera av dem kommer sedan att bjudas 
in till Bergmancenter för att hålla före-
drag eller samtala om till exempel sitt för-
fattarskap eller skapande. Alla dessa pro-
grampunkter är öppna för allmänheten. 
 Som alltid högtidlighåller Bergman-
center Ingmar Bergmans födelsedag den 
14 juli med filmvisningar bland annat på 
hans egen biograf vid Dämba. 
 Med en ny projektor kan Bergmancen-
ter numera visa film och öppna upp även 
under vinterhalvåret. Fåröborna, deltids-
boende och besökare på Fårö har därmed 
fått möjlighet att se premiärfilmer av hög 
kvalitet.

 – Vi uppskattar verkligen möjligheten att 
åka till Bergmancenter och se bra filmer. 
Inte minst också att träffa andra Fåröbor, 
säger Lena Axedin.
 Andra återkommande evenemang un-
der sommaren är Cykelsafaris till Berg-
mans inspelningsplatser för bland annat 
filmerna ”Persona”, ”Såsom i en spegel” 
och ”Scener ur ett äktenskap” Dessa leds 
av Jannike Åhlund, ordförande i Stiftel-
sen Bergmancenter, och utgår från Berg-
mancenter.
 En specialdesignad safari med buss 
under Bergmanveckan har inriktning-
en natur- & kultursafari. Den besöker 
också några av inspelningsplatserna med 
medverkan av författaren och fågelexper-
ten Tomas Bannerhed. Landskapet, inte 
minst Fårölandskapet, är ett viktigt inslag 
i Ingmar Bergmans filmer. Men hur är 
det med naturen- och fåglarna? Varför är 
det en frånvaro av natur hos Bergman, 
frågar sig Tomas Bannerhed.

Fotografi Yanina IslaFotografi Yanina Isla
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Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Vintage ligger helt rätt i tiden menar mö-
belsnickaren Monica Johansson, som för 
12 år sedan startade Fint o Fult hemma 
på gården i Hejnum.
 Numera driver hon butiken i Bunge 
under sommarmånaderna tillsammans 
med Anders Pettersson, som arbetar med 
miljö och hållbarhetsfrågor. Han har ti-
digare i livet startat och drivit en inred-

SKA VI KLARA
MILJÖN MÅSTE VI 

ÅTERANVÄNDA
Längs vägen till Fårösund, i Bunge, ligger Fint o Fult,

en butik med både gammalt och nytt, secondhandföremål
och inredningsdetaljer av hög kvalitet.  

ningsbutik norr om Uppsala. Under som-
maren bor de båda i ett hus intill butiken. 
Fint o Fult säljer också under resten av 
året vintage via sin webbutik.
 – Det går fantastiskt bra. Folk hör av sig 
både för att sälja saker och kläder som de 
hittat i sina gömmor under hela pandemiti-
den när de varit hemma.

Anders Pettersson och Monica Johansson. Fotografi Lennart Thulin

Fotografi Lennart Thulin
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Fotografi Lennart Thulin

jömedvetna och vill inte köpa nytt. Och ska 
vi klara miljön, måste vi också återanvän-
da, säger Monica Johansson.
 Det planeras för att utöka med ett 
orangeri bredvid det redan byggda växt-
huset, där man ska kunna köpa växter, 
trädgårdstillbehör och odlingsverktyg.
 På vinterhalvåret åker Monica och An-
ders runt på olika auktioner och loppisar 
för att hitta vackra vintageföremål.
 Många som handlar av dem är par som 
låtit bygga hus i till exempel Bungenäs 
eller köpt nytt i Fårösund eller på Fårö.
 – Våra kunder vill sätta en personlig prä-
gel på sin inredning. Man blandar gärna 
nytt och gammalt samtidigt som man vill 
handla mer miljövänligt.

En trogen kund till Monica Johansson är 
Jenny Engström som med sin familj har 
hus på Fårö.
 – Monica har en fingertoppskänsla när det 
gäller att hitta ting som hon säljer, både nya 
och gamla saker. En stor fördel är att det 
räcker att åka till Fint o Fult istället för att 
själv åka runt till alla antikaffärer över hela 
ön. Det som är lite negativt för plånboken 
är att man alltid hittar något fint att köpa 
med sig hem.
 Intresset för gamla saker, möbler, klä-
der, tyger, väskor, porslin och inrednings-
detaljer och mycket annat är stort och 
växande.
 – Hit kommer folk i alla åldrar. Men 
framför allt är det 20-, 30-åringar som är 
nyfikna på vintagekläder. De är väldigt mil-

Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Fotografi Lennart Thulin
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Välkommen till Sylvis Döttrar! 

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

Här kan du handla fika 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!

Se vår facebooksida 
Sylvis Döttrar AB för öppettider. 

Vill ni gå före i kön?
Ladda ner vår app Sylvis Döttrar och beställ

för Take Away eller bordsbeställning.

Vår tjugoåttonde 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 fina 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 fler somrar! 

Varmt välkomna önskar  
systrarna Lisa & Barbro 

med familjer
Sylvis Döttrar, Fårö Butleks 1526  

Vi bakar med
kärlek & glädje!

Beställ din egenpicknick-korg och ta med till stranden!
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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...

Fårö Ekologiska
Försäljningar av ekologiska 

grönsaker, jordgubbar 
och potatis.

Öppet dagligen vid Prästgården Fårö, 
infart från Lauterväg.

Tel. 0706-81 56 64

ONSDAG 20 juli kl 20.15
Poeten Jila Mossaed inviger Liten 
kulturvecka. Dans för Ukraina – dansare/
koreograf Helena Högberg. Musik Irene 
och Bengt Lundin samt ukrainsk musik.
Vernissage – sex olika konstuttryck
I Galleri Svarta Fåret Kerstin Ljunghall 
måleri, Peter Bunge-Meyer Vragor, Eva 
Dahlquist silverobjekt och smycken, 
Patrik Bunge-Meyer Fåröfigurer i trä, 
Martti Risku smideskonst 
I KonstLadan Akrylmåleri Irène Sjöberg 
Lundin

Kl 21.00 Beethoven i Salongen
Pianotrio med musik även av Lili 
Boulanger & Cècile Chaminade Klara 
Hellgren violin, Petra Lundin violoncell 
och Bengt Forsberg piano.  

TORSDAG 21 juli  kl 20.15
Pianisten Bengt Forsberg i Salongen 
med fransk musik av bl.a. Elsa Barraine, 
Germaine Tailleferre & lite Fauré och 
Couperin…

LITEN KULTURVECKA 
på SVARTA FÅRET i Broa/ Fårö 

20 – 23 juli 2022
Äntligen… Liten Kulturvecka igen! 

FREDAG 22 juli kl 20.15 Beethoven 
i KonstLadan 
Och musik av Purcell & Sibelius. Emma 
de Frumerie violin, Tuula Nurmo viola 
och Petra Lundin violoncell. 
Poesi av och med poeten Jila Mossaed
Kl 19.30  ”30 minuter före”  
Introduktion Bengt Lundin

LÖRDAG 23 juli  kl 20.15
Chopin, Chopin, Chopin…
i solnedgång - och med lamm och 
kossorna utanför…  
Avslutningskonsert i Salongen - med 
paus och något att dricka. Pianisten 
Staffan Scheja avslutar veckan.

Biljettpris 200:-
Förbokning 0705 267314

ARR: I REN KULTUR 
TACK till Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Konsten hänger t o m söndag 31 juli.  
Under 24-31 juli 15-18.  

Kan ses från 19.00 under konsertdagarna.

Läs mer www.ikonst.seLäs mer www.ikonst.se

Högläsning- och ett glas rött… på Svarta Fåret – Entré 100:-

LÖRDAG 13 augusti kl 20.15
Skådespelare Peter Jankert läser,
Irene Sjöberg Lundin cittra.

SÖNDAG 14 augusti kl 20.15
Jag ser ett nytt land från mitt fönster
Författare Theodor Kallifatides läser ur 
sin bok. Irene Sjöberg Lundin synth.
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restaurang • bar • logi • rosteri

Varje semester upptäckte 
vi oss sittandes på dessa 
enkla hak med någonting 
kallt att dricka i väntan på 
en härlig nygrillad kyckling.
Spanien, Portugal, 
Frankrike och Mexico.
Alla har de sin kyckling.
Det ska vara enkelt och gott.
Nu hoppas vi att ni 
kommer tycka om det 
lika mycket som vi.

Välkomna till oss 
på Pojjo önskar

Ninnie, Johan & Miguel 
med personal.

• Specialitet – Grillad kyckling
• Boulebanor och tennis

Telefon 0498-65 14 60

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 café

GÅRDSRESTAURANG
med lunch & finmiddag

BUTIK & KERAMIK
med gårdsrostat kaffe, inredning
& handgjord keramik

Varmt välkommen!

Adress:
Bunge Ducker 405, Fårösund
Öppettider & kontakt:
www.primagard.se
Instagram: @primagard
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Pandemin slog hårt mot restaurangbran-
schen, inte minst på grund av alla restrik-
tioner kring antalet gäster vid borden och 
förbud mot att hänga vid en bar. 
 – Vi var oroliga hur det skulle gå med eko-
nomin efter förra sommaren, om vi skulle 
kunna fortsätta att driva Pojjo, säger Johan 
Lindkvist.
 Men de bestämde sig för att satsa även 

POJJO –
GRILLAD KYCKLING 

OCH BOULE

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Johan Lindkvist och hustrun Ninnie Löfbom öppnade
restauranten Pojjo i Vinors gamla lokaler sommaren 2020.

Ett unikt koncept på ön med en doft av sydeuropa. 

på denna sommar 2022. I vintras fick de 
en hälsning från ett par som var på skid-
semester i Sälen. De skrev: ” Vi saknar er 
goda kyckling och längtar till Fårö igen 
...”
 – Vi blev riktigt rörda över att de satt där 
i Sälen och tänkte på vår kyckling, säger 
Ninnie.

Fotografi Markus Moström

Johan Lindkvist och Ninnie Löfbom Fotografi Markus Moström
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Fotografi Markus Moström

Pojjo är företagsnamnet och är en för-
svenskad stavning av pollo som betyder 
kyckling på spanska. Den tillagas i en 
rotisseur som kommer från Barcelona. 
Förra sommaren hade de gäster från 
både Spanien och Portugal. ”Kycklingar-
na smakar som hemma”, var deras upp-
muntrande kommentarer berättar Johan.
 Men det är inte bara kyckling som 
finns på menyn. Skagenröra, gubbröra, 
köttbullar med mera samt ”helgens över-
raskning” under för- och eftersäsongen. 
 Förra årets succé blev moule frites, 

Fotografi Markus Moström

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

musslor i vin med pommes frites. 
 – Musslorna tog slut redan första kvällen. 
Det blev huggsexa om dem direkt. Jag fick 
beställa ny sändning för att klara helgen. 
Jag hade kunnat öppna moulekrog, berät-
tar Johan.
 I sommar tänker han också satsa på en 
klassisk köttbit, oxfilé med pepparsås el-
ler rödvinssås och bearnaisesås.
 Numera finns det många krogar på 
Fårö och det är positivt, anser Johan.
 – Vi kompletterar varandra. Man gör sin 
grej som man är bra på.
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Johan och Ninnie satsade förra somma-
ren på att bygga en boulebana. 
 – Den ska vi lägga ännu mer krut på i 
sommar. Ordna tävlingar, bli en social sam-
lingsplats. Äta en kyckling, kanske ta ett 
glas rosé, en öl och umgås. Vi vill vara folk-
liga, passa för alla och inte vara svindyra, 
säger Ninnie.
 Förra sommarens restriktioner på res-
taurangerna gjorde att många satt kvar 
i sina husvagnar eller stugor på kvällen 
istället för att gå på krogen och ta sig ett 
glas. 
Ninnie:
 – Nu hoppas jag att folk ska gå ifrån sina 
husvagnar och komma hit på after-dinner 
drinkar som till exempel Irish Coffee.
 Utmaningarna i år för alla i branschen 
är de väntade prishöjningarna på grund 

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

av kriget och dyrare transporter. Pande-
min ledde också till uppsägningar i ho-
tell- och restaurangbranschen.
 Ninnie Löfbom var vid pandemins ut-
brott anställd på Visby Hotel men blev 
då uppsagd. Förra sommaren var hon 
restaurangchef på Pojjo men har i år ut-
bildat sig till flygvärdinna och är anställd 
på BRA.
 Johan Lindkvist har lång bakgrund i 
krogbranschen, är sedan flera år verksam 
som servitör på G:a Masters i Visby. 
 I sommar kommer sonen Miguel 18 år, 
kompisars söner och döttrar, andra vän-
ner och bekanta arbeta på Pojjo. Johan 
med hjälp av Ninnie håller i ruljansen.
Ninnie:
 – Vi har nära koppling till all personal. Vi 
är som ett enda stort familjeföretag.

Fotografi Markus Moström Fotografi Markus Moström
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och Fårös historia. Han har också rättat 
mig när jag som så många andra talat och 
skrivit om stentun och trätun. ”Det heter 
en tun och flera tunar”, understryker han.
 – Stentunarna på Fårö är gissningsvis 
yngre än vad man skulle kunna tro. Sanno-
likt härstammar de flesta från 1800-talet då 
det blev laga skifte på Fårö och marken de-
lades upp. Tidigare var Fårö som en stor all-
männing med djur som betade överallt utom 
på inhägnade åkrar och slåtterängar, berättar 
Erik W Ohlsson.

De flesta besökare som kommer till Fårö 
imponeras av de många kilometerlånga 
stentunarna som finns utmed vägarna och 
åkrarna. De frågar:
 – Vilka fantastiska murar, hur har de 
kommit till, hur gamla är de, rasar de inte?
 Stentunar och inte murar heter de på 
Fårö. Det finns också bandtunar (trätu-
nar) och de kallas inte gärdsgårdar. Erik 
W. Ohlsson, boende med hustru Inga vid 
gården Bondans, är en välkänd Fåröpro-
fil med stor kunskap om hembygdsfrågor 

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

VAD VORE FÅRÖ
UTAN STENTUNAR   

Det krävs stor kunskap och tålamod att lägga en stentun
eller sätta upp en bandtun. En som besitter den förmågan är

Rune Kellström eller ”Tun-Rune” som han är mest känd som.
Han har över 40 års erfarenhet.  

Äldre stentun vid Ava. Fotografi Markus Moström

Rune Kellström. Fotografi Markus Moström
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upphörde gick den statliga kulturminnes-
vården in med ett erbjudande om ersätt-
ning till markägare som själva ville och 
kunde renovera sina tunar, berättar Erik 
W Ohlsson
 – Det är förklaringen till att vi har kvar 
så många fina stentunar i dag. Vad vore 
Fårö utan dem? Tunarna har också ett legalt 
skydd som fornminne och får inte tas bort.
 Det krävs stor kunskap och tålamod att 
lägga en stentun eller sätta upp en band-
tun. En som besitter den förmågan är 
Rune Kellström eller ”Tun-Rune” som 
han är mest känd som. Han syns runt om 
på ön där han lägger eller bygger sina tu-
nar, numera mest för ”turisterna”. Rune 
har över 40 års erfarenhet. Han kom med 
1984 i ett arbetslag som fått medel av läns-
styrelsen till att restaurera stentunen vid 
Alnäsa. Han har också deltagit i restaure-

Fotografi Markus Moström

utkonkurrerade av lammstängsel och tu-
narna fick förfalla.
 På 1980-talet var Rut Remal länsarbets-
direktör på Gotland. Hon tyckte att det 
såg ”anskrämligt och slarvigt” ut med de 
raserade och trasiga stentunarna utmed 
vägarna. Hon kontaktade Gotlands Hem-
bygdsförbund och erbjöd att länsarbets-
nämnden skulle bistå med arbetskraft för 
att bygga upp tunarna igen. Därmed reno-
verades miltals stentunar utan kostnad för 
markägarna. När detta renoveringsprojekt 

På 1800-talet ökade folkmängden på Fårö 
och arbetskraften var billig. Det var då det 
omfattande stentunsbyggandet kom igång 
och fortsatte in på 1920-talet.
 – Fårö var fattigt och för att kunna odla 
måste sten från markerna tas upp. Stenen 
användes sedan för att bygga stentunar. Det 
arbetet utfördes oftast av fåröbor som i gen-
gäld fick mat av markägaren och möjligen 
en liten lön.
 Men stentunarna var jobbiga att upp-
föra och krävde underhåll. De blev därför 

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Rune lagar stentun vid Mölnor. Erika från Fårö hjälper till. Fotografi Markus Moström
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Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fotografi Markus Moström
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Fotografi Markus Moström

Ronnie G Lundin. Fotografi Lennart Thulin

ringen av stentunen runt Stora Gåsemoras 
öppna fält vilka klassas som kulturbetes-
mark.
 – Ett jävla lyft för landskapsbilden. I sten-
tunen vid vägen finns en stor röd rund sten 
med våra namn inristade.  
 Störst efterfrågan har han på att bygga 
bandtun (trätun). 
 – Mark styckas upp och säljs till turister-
na. De vill ha tun runt sina tomter och då 
blir det för dyrt att bygga stentun. Dessutom 
är det svårt att få tag på sten i dag.
 Rune Kellström vill ogärna berätta om 
de exakta priserna för en stentun res-
pektive trätun. Ett trätun kostar omkring 
30 – 400 kronor per meter. Kostnaden för 
en stentun kan uppgå till 7 000 – 8 000 kr 
metern eller per kvadratmeter som Rune 
Kellström hellre vill ha som mått.
– En stentun får inte vara smalare än 50 

centimeter. Jag börjar med att göra en bot-
tensträcka och därefter bygga upp ett invän-
digt stöd så att kanterna inte ska rasa. Den 
rakaste stenen ska ligga utåt.

Det händer då och då att han kör fast i 
byggandet.
 – Då går jag ifrån en stund. Kommer till-
baka och då har jag en lösning. Som att lösa 
Soduko.
 Ronnie G Lundin är en annan stentuns- 
byggare på Fårö. ”Men jag har det som
en bisyssla”, säger han själv. Hans hu-
vudsakliga intresse är sitt författarskap,  
att skriva böcker om Fårös historia och 
människornas hårda levnadsvillkor. Förra 
året kom hans tionde bok ut och förhopp-
ningen är att kunna ge ut ytterligare en 
bok under hösten.
 Ronnie växte själv upp under små 
omständigheter på Fårö. Hans pappa var 
stenarbetare.
 – Känslan för stenar har jag väl ärvt. Jag 
ville försöka att själv bygga tun och nu har 
jag klarat av att avsluta mitt eget tunbygge 
på 300 meter runt min gård.
 Ronnie Lundin tycker det är avkopplan-
de men också tungt och tröttsamt att byg-
ga.  Tre timmar tar det att bygga en meter.

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Vid Ava har Rune Kellström fört upp en vacker blandning av sten- och bandtun. Fotografi Markus Moström

Efterfrågan på stentun från nya fritidshus-
ägare på Fårö är stor. Svårigheten i dag är 
att få tag i sten. Ronnie Lundin:
 – Förr fanns det gamla raserade uthus man 
kunde ta sten ifrån. Men nu får man köpa 
sten från stenbrott och det är lika dyrt som 
tiden det tar att bygga en stentun.
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Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Efterfrågan på deras olika potatissorter – 
ett tiotal – har alltid varit stor. Men se-
dan de började med att sälja närprodu-
cerade köttvaror är det en ständig ström 
av kunder till butiken. Allt går åt som till 
exempel lammlägg, lammsmäcka, rostbiff, 
rökt lamm, färs, lammkorvar och andra 
kryddiga korvar.
 – Vi är givetvis glada över alla positiva 
kommentarer vi får från våra gamla och de 
nya kunder som hittar hit. Efterfrågan är så 
stor att vi tyvärr får tomt på vissa varor i 
kylarna. Men vi gör allt vad vi kan för att 
fylla på, säger Malin Kellström.

Broafamiljen Ronny och Malin Kellström och deras sex barn
är väl förankrade bland såväl Fåröbor som sommarboende.

Ronny Kellström

GÅRDSBUTIKEN VID
BROA EXPANDERAR

Malin Kellström. Fotografi Lennart Thulin

I familjen Kellströms gårdsbutik vid Broa 
säljer de inte bara en mängd olika pota-
tissorter eller ”päror” utan numera också 
nöt- och lammkött, korv, ägg, honung, 
lammskinn, stickat, ved. Lammen och nöt- 
djuren betar och håller markerna öppna på 
åkrarna mot Ryssnäset och havet. 
 I år har de gjort en miljonsatsning ge-
nom att bygga ut ladugården och anlägga 
en bevattningsdamm för att kunna ta till-
vara allt regnvatten. 
 – Det har ju varit otroligt torrt här under 
hela våren så det gäller att samla upp varen-
da droppe, säger Malin Kellström.

Fotografier Lennart Thulin
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– Bion har alltid varit en social samlings-
plats, alla träffades och snackade inte minst 
under pausen när maskinisten bytte rulle. 
Efter fotbollsskolan träffades man senare på 
kvällen vid bion. Många går dit på sin för-
sta date. En romans på Sudersandsbion hör 
sommaren till, säger David Ruthström, 
Fåröbo och uppvuxen vid Sudersand.
 Bion är en av Sveriges få kvarvarande 
ladugårdsbiografer. En gammal hölada 

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Att se film på Sudersandsbion är ett måste på Fårö,
för såväl vuxna som barn. 

inreddes 193 av snickaren Artur Norman 
till en biograf. 1978 tog fotografen och 
Ingmar Bergmans medarbetare, Arne 
Carlsson, över driften av filmvisningarna. 
Ägare till fastigheten var Gunnar Siltberg 
som drev bilfirma. Tygprover till olika 
bildynor syddes till kuddar som fortfa-
rande används för att kunna sitta på de 
hårda trästolarna i biografen. Inte minst 
under filmens långa paus.

Carina Pettersson och Mattias Mattson. Fotografi Markus Moström

ROMANS PÅ 
SUDERSANDSBION HÖR 

SOMMAREN TILL

Fotografi Markus Moström
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Sedan 2013 drivs filmverksamheten av en 
ekonomisk förening med fem medlem-
mar. En av dagarna i juli 2021 träffar vi 
två av medlemmarna, Carina Pettersson 
och Mattias Mattsson, som under ett 
par veckor bor vid bion och ansvarar för 
filmvisningarna. Den här eftermiddagen 
var det matinévisning av filmen ” Hurra! 
Land i sikte”. Både skratt och skrik hörs 
från de små barnen inne på bion.
 Sudersandsbion brukar öppnas under 
Bergmanveckan som äger rum veckan 
efter midsommar. Biografen hyrs då ut 
till arrangörerna av Bergmanveckan som 
ofta förhandsvisar nya filmer som ska ha 
premiär till hösten samt Bergmanfilmer 
och Fårödokumentärer. Filmen som pre-
miärvisas i år på Sudersandsbion och på 
Bergmancenter är Ruben Östlunds ” Tri-
angle of Sadness”. 

Barnen Björn Boltzius och Beatrice Hadenius Berg. Fotografi Markus Moström

Fotografier Markus Moström

 David Ruthström har själv fått visa sin 
dokumentär ”Fårö 2019” på Sudersands-
bion i augusti 2020. Filmen är en uppfölj-
ning på Ingmar Bergmans dokumentärer 
om livet och  människorna på Fårö från 
1960-talet. David Ruthström har bland 
annat intervjuat de personer som fanns 
med som ungdomar i skolbussen i Berg-
mans dokumentär.
 – Det var en ära att få visa min film 
på Sudersandsbion, på min egen gata. Hur 
stort som helst.
 En tidigare tradition som tagits upp av 
föreningen är att öppna biosäsongen med 
att visa ”Att angöra en brygga”, Tage 
Danielssons film från 196. Utbudet av 
filmer består i övrigt av en blandning av 
filmer – nya, klassiska, matinéfilmer för 
de yngsta och minst en Bergmanfilm per 
säsong. En normal sommarsäsong, det 
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vill säga före pandemin, brukar man ha 
drygt 2 000 besökare.
 – Vi brukar också ge extravisningar av de 
mest populära filmerna, berättar Mattias 
Mattsson, som själv beskriver sig som ”re-
sande biografmaskinist”. Han är verksam 
i företaget Cinema Design som har 2 års 
erfarenhet av att leverera utrustning och 
installationer till biografbranschen. Mat-
tias är biografingenjör med installation 
och service av de digitala biografsyste-
men. Han bor i Göteborg och är teknisk 
chef för Göteborgs Filmfestival.
 Carina Pettersson, som bor i Stock-
holm, har också arbetat med film under 
många år. Är nu verksam vid förenings-
drivna biograferna Kärrtorp och Tellus. 
– Vi brinner för biografer och biografkultur. 
Sudersandsbion är mycket speciell. Extra
roligt att få vara här och visa film.

Fotografier Markus Moström
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BOKA BANA
via Matchi.
Följ QR-koden

Ta en sväng till Sudersand på Ta en sväng till Sudersand på 
er resa runt Fårö - här finns er resa runt Fårö - här finns 
både padelbanor och pool. både padelbanor och pool. 

Utmana familjen på Utmana familjen på 
äventyrsgolfbanan eller äventyrsgolfbanan eller 
prova den nya cykelbanan! prova den nya cykelbanan! 

VI SES!VI SES!

www.sudersand.se

PADELPADEL  &  POOLPOOLVarför välja när man hinner båda.

Missa inte

Hos oss på Ebbes hittar ni skinnprodukter, kläder och skor från 
kända märken samt en second-hand-avdelning. Här hittar du 
också lammskinn, inredning, väskor, handskar, glass och got-
ländskt hantverk. Ebbes står för hög kvalitet till lågt pris. 
Välkommen!

Öppet dagligen t.o.m. sep, se hemsida för övriga öppettider. 
Vi finns vid korsningen Sudersand/Ekeviken.  
Följ gärna våra sociala medier @ebbesfaro
0498-22 37 54 | ebbes.nu

med personal

ETT GIVET STOPP FÖR
FÅRÖS ALLA BESÖKARE
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Tennisturneringen för alla! Carlssons Fårö, Sudersand, 17 – 23 juli 2022
Läs mer om tävlingsklasser och gör din anmälan på www.faroopen.se
Följ oss för dagliga uppdateringar på www.facebook.com/faroopen

Se tider på
www.solyogastudio.se

YOGA PÅ 

SUDERSAND

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

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
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Artikel av Lis Hellström • Restaurang & Café

Med Fåröbor och allas vår präst Agneta 
Söderdahl, som hedersgäst, invigdes den 
nya krogen med mingel på skärtorsdagen 
för att sedan öppna upp för påskfirande 
gäster.
 Ebbas grundades av Magnus Östens-
son redan i början av 2000-talet och i år 
var det dags för en ny arrendator.
 Jakob A. Wester, entreprenör och som-
marfåröbo sedan barnsben, har under 
flera år drivit Broakiosken vid färjeläget. 

FÅRÖS NYA
KROGHÄNG

Under påskhelgen öppnade Fårös senaste tillskott
i krogvärlden, Austers Kök & Bar, fd Ebbas vid vägskälet

mellan Ekeviken och Sudersand.

Han lockades av att försöka sig på krog-
branschen.
 – Men jag kunde ju inte göra detta själv. 
Jag behövde en person med restaurang- och 
kockvana. Tack vare min granne i Broa 
kopplade han ihop mig med inte bara en 
utan två kunniga, nämligen Mikael Jakob-
son och Max Ohly.
Tillsammans bildade de Broagruppen AB 
som arrenderar fastigheten av Magnus 
Östensson.

Fåröprästen Agneta Söderdahl flankerad av Jakob Wester och Therese Sköldin. Fotografi Jenny Engström

Jakob Wester. Fotografi Lennart Thulin



78
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 2022

79
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 2022

Mikael Jakobson, utbildad kock och en av 
delägarna.
 – Min dröm har alltid varit att få driva 
en restaurang. Själv är jag mycket förtjust 
i det franska köket. Vi kommer att ha allt 
från lamm, andra kötträtter, fisk, soppor, 
saffranspannkaka, glass, sorbéer samt ett 
nytt vinsortiment.

Deras förhoppning är att Austers Kök & 
Bar ska vara ett skönt häng också för gäs-
ter som kanske bara vill sitta och ta ett 
glas utomhus vid baren Hyllan.
Mikael Jakobson:
 – Barnfamiljer ska kunna komma hit 
utan att behöva klä upp sig. Men vi vill 
inte vara ett snabbmatsställe utan hålla oss 
till ett mellansegment som det kallas i bran-
schen. Enkel men välsmakande mat.
 Kontunitet från gamla Ebbas har man 
genom kökschefen Therese Sköldin och 
alla sommarjobbande ungdomar som 
bland annat bröderna Ture och Gösta 
Engström, Elias Melchert Thelaus och 
Camilla Norrman.
 Ture Engström, numera högskole-
student i Visby, invigningsjobbade hela 
påskhelgen.
 – Jättekul med alla Fåröbor som bokat 
bord och åt vår påskmeny. Det var fullsatt 
hela helgen och folk var jättenöjda. Även kil-
len som jag råkade spilla ut öl över...

Ture Engström tar upp beställning. Fotografi Lennart Thulin

Mikael Jakobson. Fotografi Lennart Thulin

Jakob känner sig hemma i Sudersand där 
hans far bor och där han lärde känna 
Magnus ”Mange” Östensson för närma-
re 40 år sedan då Mange startade Fårö 
Vindsurfing.
 – Ibland har det känts lite ensamt i ki-
osken men nu på Austers Kök & Bar får 
jag ju kompanjoner och härlig personal att 
arbeta tillsammans med.
 De tre delägarna har vågat sig på en 

storsatsning på att köpa in ny utrustning 
till kök och servering, måla om väggar 
och möbler, installera ny belysning och 
rusta upp trädgården.
 Lunchmenyerna består av husmans-
kost som till exempel dagens, pannbiff, 
pastarätter, hamburgare, raggmunk, ve-
getarisk kost, pannkakor till barnen. Nytt 
är också längre öppettider och á la carte 
rätter med bokning från klockan 16.00.

Artikel av Lis Hellström • Restaurang & Café

Fotografi Lennart Thulin
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Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur

Boken är skriven till hans älskade dotter, 
numera 13 år, också hon ett skilsmässo-
barn. Daniel Bergman nämner aldrig 
sina föräldrars namn utan beskriver dem 
i boken som ”din farfar” och ”din far-
mor”. Det är delvis en skoningslös skild-
ring av föräldrarna, inte minst av modern 
Käbi Laretei.
 – Jag tycker inte att jag är så fördömande 
utan visar också en viss förståelse för dem. 
Låter t ex ”din farmor” komma till tals. Det 
är inget skitkastande på mina föräldrar. Jag 
är inte elak mot dem.
 Daniel Bergman bor på Storholmen, en 
ö i Södra Värtan och tillhörande Lidingö. 
Vi har bestämt möte i Djursholm där Da-
niel växte upp. Daniel kommer körande 
från Storholmen på andra sidan sjön i sin 
aluminiumbåt och lägger till vid kajen i 
Samsöviken i Djursholm. 
 Hans skildring av sin barndom i Djurs-
holm präglas av ensamhet. Som femår-
ing går han själv iväg till lokalen där det 
visas filmer och matinéer på helgerna. 
Vaktmästaren låter honom komma upp 
i maskinrummet. Intresset för film blir 
allt större och som 12-åring med pap-
pas stöd får han börja sommarjobba och 
hjälpa till som maskinist på den klassiska 
biografen Röda Kvarn. Daniel Bergman 
var fast i filmens värld. Blev framgångs-

SKULLE VILJA
BO PÅ FÅRÖ

Daniel Bergman, filmregissör, ambulanssjuksköterska och debutant 
som författare till en stark och berörande självbiografi ”Hjärtat”. 
Och son till två världsberömda föräldrar, Ingmar Bergman och

Käbi Laretei som var uppfyllda av sitt eget konstnärskap
och inte hade tid för honom. 

rik regissör med flera kortfilmer samt är 
en av regissörerna i trilogin om Ingmar 
Bergmans föräldrar. Vid klippningen av 
filmen Söndagsbarn (1992) uppstod häf-
tiga diskussioner mellan far och son. Fil-
men blev framgångsrik och såldes till ett 
30-tal länder.
 Men filmvärlden känns alltmer konst-
lad och ytlig för Daniel Bergman. Efter 
inspelningen av en film om ambulansper-
sonal, ”Prioritet ett” (2002) bestämmer 
han sig för att utbilda sig till ambulans-
sjuksköterska.
 – Jag slutade ju skolan tidigt och gick 
aldrig i gymnasiet. Nu pluggade jag in alla 
gymnasiekurserna för att komma in på sjuk-
sköterskehögskolan.
 Daniel Bergman började ett helt nytt 
liv. Flyttar till Fårö och arbetar i sjuk-
vården, på lasarettet i Visby och som am-
bulanssjuksköterska. Han fick bo i Berg-
mans så kallade skrivstuga, på vägen mot 
Hammars, där Bergman själv bodde fram 
till sin död 2007.
 – Livet på Fårö och arbetet som ambu-
lanssjuksköterska var en av de lyckligaste 
perioderna i mitt liv. Jag skulle vilja bo på 
Fårö om jag kunde. 
Kvinnan, som han var tillsammans med 
och som senare födde deras dotter, läng-
tade dock tillbaka till Stockholm. 

Daniel Bargman. David Ruthström
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Fotografi David Ruthström

Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur

– Jag förklarade för henne att man faktiskt 
kan bli kär i en plats. Hon flyttade tillbaka 
till fastlandet.
 Daniel Bergman stannade kvar som 
ambulanssjuksköterska på Gotland.
 – Kände att jag gjorde större nytta inom 
sjukvården än att göra mediokra filmer. Det 
ger så mycket mer att kunna hjälpa andra 
människor och man får så mycket tacksam-
het tillbaka. Och gotlänningarna var härliga 
att få hjälpa. De har en nedärvd pragmatisk 
syn på att det inte finns utrymme för gnäll 
i onödan.
 Efter ett par år återvände Daniel Berg-
man till Stockholm för att arbeta där som 
ambulanssjuksköterska. Men 2014 diag-
noserades han med ett allvarligt hjärtfel 
samt MS, en sjukdom i det centrala nerv-
systemet dvs hjärnan och ryggmärgen.
 Bokens titel Hjärtat symboliserar kär-
leken till dottern men också sitt livsfar-
liga ärr i hjärtats vänstra kammare som 
orsakar rusningarna. Han kan inte läng-
re arbeta som ambulanssjuksköterska. 
Istället berättar han om hur hans tidigare 
arbetskollegor i ambulanshelikoptern har 
fått hämta honom i åsyn av den älskade 
dottern på ön Storholmen där han nu bor. 
 Dottern har också hoppats att kunna 
bo hos honom på Storholmen under som-
marloven. Men rädslan hos dem båda att 
det ska inträffa ett livshotande hjärttill-
stånd gör att de numera avstår.
 Ett tungt skäl till att Daniel Bergman 
inte kan flytta till Fårö är att dottern går 
i skola i Stockholm där hon bor hos sin 
mamma. Han är också beroende av de 
behandlingar han får för sina sjukdomar. 
 – Men jag skulle gärna vilja bo på Fårö, 
framför allt under delar av året då det inte 
är högsäsong och det kryllar av folk. Jag 
har under många år fått låna skrivstugan 
under Allhelgonahelgen då den är ledig. Jag 
älskar ensamheten, mörkret, höra havet. Jag 
får gåshud av lycka när jag ligger där med 
öppet fönster och ska somna. 

Daniel Bergmans skildringar i boken av 
Fårö och personer som betytt mycket för 
honom är genuina.
 Ett utdrag från Alla Helgons dag 2014. 
Daniel Bergman befinner sig i Bungehal-
len i Fårösund och har just fått ett sam-
tal från en sjuksköterska på Stockholms 
sjukhem. Hon meddelar att det nog inte 
är så långt kvar för hans mamma. ”Jag 
ville meddela dig… ifall du ville kom-
ma?” Daniel tackar men säger att han är 
på Gotland. ”Hör gärna av dig när hon 
…dött. Om du får möjlighet.”
 Daniel Bergman skriver vidare:
”Ute på färjan i den tilltagande ostvinden 
närmar sig Fårösidan. En lyckokänsla. 
Mitt Fårö, jag får vara här i tre dagar. I 
skrivstugan. I mitt favoritväder, grått och 
blåsigt.”
 Daniel Bergman har fått stor uppmärk-
samhet och nästan uteslutande positiva 
recensioner för Hjärtat som han också 
har läst in som ljudbok. Han vill gärna 
försöka skriva på något nytt.
 – Jag måste ha något att berätta. Är sto-
ryfixerad och vill inte skriva ned en massa 
abstrakta funderingar. Kanske något om en-
samhet. Temat är intressant men låter inte 
så sexigt.
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Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Det formella namnet på hennes verksam-
het är ” Fårösunds Fotterapi.”
 – Det har gått bra. Under förra året fick 
jag många nya kunder i höstas bland alla 
äldre som stannade kvar i sina fritidshus på 
Fårö och här i Fårösund under pandemin. 
Många kunder är också nyinflyttade i Fårö-
sund, såväl yrkesverksamma som pensionä-
rer. Det blir en härlig blandning med många 
trevliga samtal. Det känns att Fårösund har 
ett uppsving.
 Vägg i vägg inne på Idrottscentret 
finns också Corium Wellness där man 

FÅRÖSUNDS
FOTVÅRDSSALONG

Drygt ett år har gått sedan Tina Mårtensson
öppnade fotvårdssalong inne i GIC – Gotlands Idrottscenter

vid Kustparksvägen. 

kan få massage och håret klippt hos Ing-
ers Herrfrisering (klipper även damer).
 Tina Mårtensson har en bakgrund som 
sjuksköterska och har arbetat som sådan 
inom äldreomsorgen. Många äldre har 
problem med sina fötter men det är brist 
på fotterapeuter. Tina fick då idén att ut-
bilda sig till fotterapeut.
 – Det är jag glad för i dag då behovet är 
stort. Båda bland yngre och äldre. Det finns 
många anledningar till att gå till en fottera-
peut, allt från att man har fysiska hinder att 
komma åt fötterna, till att ”bara” tycka att 
det är en skön avkoppling. Jag arbetar också 
då och då på fotsjukvårdsmottagningen på 
Visby lasarett där man tar hand om fötter 
med större problem som svårläkta sår.  
 Under vintern har Tina haft öppet 
3–4 dagar i veckan men till sommaren är 
mottagningen öppen hela veckan. Förut-
om att ”snygga till naglar och fötter” ger 
Tina medicinsk fotvård vilket innebär att 
hon behandlar liktornar, nageltrång m.m. 
Vidare ger hon fot-och underbensmassa-
ge samt säljer olika hudvårdsprodukter.
Ett av Tinas stora intressen är hästar. På 
den lilla hästgården i Bunge bor, förutom 
Tina och hennes sambo Marcus, även 
fyra hästar, varav två islandshästar som 
Tina tränar och även tävlar med ibland. 
Förutom hästarna ägnar Tina mycket tid 
åt musik och är sedan 20 år tillbaka med i 
coverbandet DEAL med bas i Visby.

Fotografi Lennart Thulin

Fotografi Lennart Thulin
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 – En del saker kommer direkt från går-
darna här på Fårö, annat letar jag upp på 
loppisar och hos antikhandlare. Jag hand-
plockar varenda attiralj med omsorg. Vintage 
och second hand har varit ett av mina största 
intressen sedan ungdomen. Allt som jag fin-
ner vackert och tidlöst brukar jag fastna för. 
Färgskalorna går att applicera på naturens 
egna färger, allt från skog, sand, sten och 

För tre år sedan öppnade Alina Rödén 
vintage- och hantverksbutiken på famil-
jens gård vid Broa. Butikens lokal var förr 
ett gammalt hönshus som stått tomt under 
många år. Efter en omfattande sanering, 
renovering och putsning av väggarna kun-
de Alina öppna sitt drömprojekt nämligen 
att få erbjuda gamla föremål som har pati-
na och kan berätta en historia.

Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

VINTAGE PÅ FÅRÖ
I ETT GAMMALT

HÖNSHUS   
Vid Broa ett par hundra meter från färjeläget på Fårö ligger 

gårdsbutiken Vildplocket. Här finns allt från krukor, vaser, skålar, 
kläder, möbler, smycken och glas till hantverk hållbart tillverkat

av Gotländska kreatörer.

Fotografi Lennart Thulin

Alina Rödén. Fotografi Lennart Thulin
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Fotografi Lennart Thulin

mark till havets och solens skiftningar.
 Alina är uppvuxen och född i Visby. 
Somrar, helger och lov brukade hon till-
bringa i sin farfars hus vid Broa på Fårö. 
De brukade ta båten ut på sundet för 
flundrefiske eller gå långa vandringar kring 
Ryssnäs och i skogen uppe på myren. 
 Ett annat stort intresse är blommor. 
När Vildplocket slår igen för säsongen är 
hon verksam som florist och butikschef på 
Bruun Blommor. En anrik blomsterhandel 
på Karlavägen i Stockholm.
 Hantverket tar hon med sig in i höns-
huset genom skapelser av blommor från 
Gotländska snittblomsodlare och vildvuxet 
gräs och grenar från deras mark runtom 
på Broa.
 – Blomsterarrangemang, handbundna
kransar och takkronor som torkar vackert är 
några av de alster som finns att se och köpa 
med sig som ett levande minne av Fårö.

Vildplocket liksom många av de vintage-
butiker som under senare år öppnats ligger 
helt rätt i tiden.
 – Trenden är hållbarhet, tidlöshet och jord-
nära föremål i naturmaterial. Många kunder 
känner igen saker, plagg och möbler från sin 
barndom. Och mycket av de föremål som vi 
säljer här på Vildplocket är ju sådant som 
passar bra på Fårö.
 Efter första sommaren återkom många 
kunder från förra årets säsong och avslu-
tades med Fårönatta, den tredje lördagen i 
september då hela Fårö öppnar upp.
 – En härlig folkfest då mängder av besöka-
re från hela Gotland hälsade på och lät sig 
inspireras i det lilla hönshuset på Broa! 

Fotografi Lennart Thulin

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

– Äntligen, så fantastiskt att vi åter kan få 
möjlighet att fylla vårt hem, i Salongen, 
Galleriet och vår KonstLada med musik, 
konstverk och poesi. Längtan har varit stor, 
säger Iréne Sjöberg Lundin, konstnär och 
arrangör av En liten Kulturvecka. 
 I år har veckan krympt något till fyra 
dagar den 20–23 juli. Men programutbu-
det är imponerande. Svenska Akademi-
ledamoten, poeten Jila Mossaed, inviger 
och därefter” Dans för Ukraina ”av dan-
saren och koreografen Helena Högberg. 
Musik med Iréne och hennes man Bengt 
Lundin, professor i musikteori.
 Som vanligt deltar också dottern Petra 
Lundin, violincell, under programpunk-
terna Beethoven i Salongen, under invig-
ningskvällen och på fredagskvällen med 
Beethoven i KonstLadan.
Konstnärerna som ställer ut har alla an-
knytning till Fårö och Gotland. 
 – Jag är glad över att kunna få visa upp 
mina vänners och bekantas verk här på 
Galleriet. Allt från måleri, träfigurer, sil-
versmycken, smideskonst mm.
Pianisten Staffan Scheja avslutar en Liten 
Kulturvecka med att spela Chopin. 
 – Så härligt att åter få lyssna till Staffan 
här vid vår flygel i Salongen.
 Till traditionen hör också att Svar-
ta Fåret anordnar högläsning under en 
augustihelg. I år äger denna rum den 13 

LÄNGTAN HAR
VARIT STOR

Två somrar har gått utan att Liten Kulturvecka på Svarta Fåret 
vid Broa har kunnat slå upp dörrarna och välkomna alla till att få 
ta del av musik, konst eller högläsning. Men efter två år av Corona 

restriktioner blir det i sommar åter kulturdagar på Svarta Fåret.

och 14 augusti med skådespelaren Peter 
Jankert som bland annat läser texter av 
författaren Mikael Niemi och på söndag-
en läser författaren Theodor Kallifatides
ur sin bok ”Ett nytt land utanför mitt 
fönster”. 

Iréne Sjöberg Lundin. Fotografi Bengt Lundin
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01

Austers Kök & Bar  
Lunch – A la carte – Bar.
Boka bord på austers.se
Kontakt: info@austers.se
Hemsida: www.austers.se

02

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

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter 
#broakiosken.

03

Bungenäs matsal och kalklada 
Bungenäs matsal med smarrig mat och 
servering både inne och ute i det fria med 
utsikt mot havet. Den stora kalkladan med 
sina vackra murade ugnar har nu blivit 
Kalkladan med stort K och hyser ytterligare 
en restaurang och ett konstgalleri. Den gamla 
handelsboden har också återuppstått under 
namnet Nyström och säljer bland annat 
bullar och läsk att ladda batterierna med.
Kontakt: 0498-22 34 15 

04

Fårö Strandcafé 
Du finner Fårö Strandcafé vid strand-
campingen 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, after beach och middag samt möjlighet 
för bokade arrangemang och konferenser. Vi 
erbjuder även take away och fri utkörning 
på Fårö med beställning via appen ANCON 

ORDER. Vi visar fotbolls-EM i juli.
Frågor/bokning: info@farostrandcafe.se
eller 070-217 12 13

05

Pastamakarna Fårö  
Vi gör färsk pasta på gotländska råvaror.
Ät på plats i mysig gårdsmiljö eller köp med 
till utflykten. Även deli med bl.a. gårdens 
lammkött. Butik med gotländskt hantverk 
och Cias keramik och verkstad.
Kontakt: 0708-14 46 89

Epost: hej@pastamakarna.se
Hemsida: www.pastamakarna.se
Facebook: Pastamakarna Fårö

06

Pojjo  
Vår specialitet är grillad kyckling. Enkelt 
och gott. Vi har även boulebanor och tennis. 
Välkomna till oss på Pojjo önskar Ninnie, 
Johan & Miguel med personal. 
Kontakt: 0498-65 14 60

Företagare på Fårö & i Fårösund • Annons & information
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Fårö Krukmakeri
I vår vackra lada finner ni vår handgjorda 
keramik samt utvalda hantverksprodukter. Vi 
erbjuder även drejning och keramikmålning 
(bokas) samt ett kafé med enklare förtäring. 
Öppet dagligen 11.00–17.00 från midsommar 
till mitten av augusti. 
Hemsida: www.farokrukmakeri.se
Facebook: Fårö Krukmakeri
Instagram: @farokrukmakeri

15

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

16

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

17

Vildplocket
Handla hållbart i ett gammalt hönshus vid 
Broa färjeläge! Här bjuds ett saligt virrvarr 
av kurerad vintage & secondhand, återbruk & 
hantverk. För mer info, kontakt & öppettider 
besök Instagram, FB eller hemsidan.
Kontakt: 070-091 33 59

Epost: alina@vildplocket.se
Hemsida: www.vildplocket.se
Facebook: vildplocket
Instagram: vildplocket

18

Bergmancenter
Öppet varje dag juni – augusti, 11.00 –17.00, 
i september tors–sön, 12.00–16.00. Två nya 
utställningar. Kafé. Skaparverkstad för barnen. 
Filmvisningar tisdagar och lördagar.
Författarsamtal och cykelsafaris i Bergmanland.
Välkomna!
Hemsida: www.bergmancenter.se
Facebook: bergmancenter
Instagram: bergmancenter

19

Fårö Museum
Kulturhistoriskt museum där besökaren 
erbjuds att få se och uppleva Fårö genom olika 
perspektiv och tidsepoker.
Öppettider: Se www.farohembygdsforening.se &
www.facebook.com/faromuseum för löpande info. 

20

Sudersandsbiografen 
Premiärer, klassiker och skräckfilm. Modern 
teknik i klassisk miljö från 0-talet då ladan 
byggdes om till biograf. Unik atmosfär! Film 
för barn och vuxna fem dagar i veckan Kiosk 
med dryck, snacks och varma popcorn.  
Välkomna till Fårös biograf!
Epost: info@sudersandsbion.se
Hemsida: www.sudersandsbion.se
Facebook: sudersandsbion
Instagram: sudersandsbion

07

Restaurang Fårögården 
Restaurang, bar, bed & breakfast och 
vandrarhem. F.d. Fårö Östra skola byggd 
180. Restaurang med stor uteservering 
mot kvällssolen. Gotländsk medelhavsmat 
kärleksfullt tillagad av lokala råvaror. 
Lammgrillning på söndagar under högsäsong. 
Egen glasstillverkning, och kafferosteri på 
gården.
www.farogarden.se

08

Smultronstället
Smultronstället kaffe & kök ligger i samma 
lokaler som Bergmancenter men är öppet 
för alla, även icke museum besökare. Öppet 
1 / 6–30 / 8, kl. 11.00 –17.00.
Vi har gott kaffe och hembakat. Sallader och 
smörgåsar, dagens husman, dagens special 
och hamburgartallrik. Stor uteplats med 
havsutsikt och fullständiga rättigheter.
Välkomna önskar Mange och Lisa med 
personal.
Kontakt: 070-570 70 28

Epost: magnus_ostensson@hotmail.com

09

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. Vill ni gå före i kön? Ladda ner vår 
app Sylvis Döttrar och beställ för take away 
eller bordsbeställning.
Följ oss på Facebook: Sylvis Döttrar AB

10

Todo krog
Hos oss på TODO krog strävar vi alltid efter 
att leverera en upplevelse utöver det vanliga. 
Dagtid erbjuder vi lunch à la carte parallellt 
med Napolitanska pizzor. Till kvällen dukas 
matsalen upp för en härligt varierad tapasmeny 
från världens alla hörn. 
Välkomna till sommarens matupplevelse – 
TODO krog!
För bordsbokning: Todo.bokning@gmail.com

11

SuderSannas Grill & Bar
Bara några meter från vattnet på Sudersand 
ligger denna mysiga oas med burgare, kylda 
drycker, sallad och mycket mer.
Facebook: Sudersannas grill & bar

12

Ebbes Fårö
Hos oss på Ebbes hittar ni skinnprodukter, 
kläder och skor från kända märken samt en 
second-hand-avdelning. Här hittar du också 
lammskinn, inredning, väskor, handskar, glass 
och gotländskt hantverk. Ebbes står för hög 
kvalitet till lågt pris. Öppet dagligen t.o.m. sep, 
se hemsida för övriga öppettider.
Välkommen!
Kontakt: 0498-22 37 54

Facebook: @ebbesfaro
Instagram: @ebbesfaro
Hemsida: www.ebbes.nu

13

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

Företagare på Fårö & i Fårösund • Annons & information
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Ekevikens Camping Fårö AB    
Husvagn/Husbil/Tält. En lugn familjecamping 
i orörd Fårönatur nära Ekevikens vackra 
badstränder. Vi erbjuder en god standard med 
rena toaletter, varma duschar och diskplatser. 
Campingen är öppen säsong 2022 mellan den 
17 juni och 31 augusti. 
Mer information: www.ekevikenscamping.se
eller telefon: 073-303 30 94
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Royhuset     
Sommarboende i fullt möblerade lägenheter. 
Året runt-biograf. Kronhagsvägen 7, Fårösund.
Kontakt: wingrenc@gmail.com
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Solhaga Camping Ödehoburga     
Trivsam camping för husbilar, husvagnar och 
tält samt ställplatser i lugn och naturskön miljö. 
Servicehus, campingstugor och samlingsrum 
med Wifi.
Öppet: juni–augusti.
Kontakt: 0703-42 31 17, Gunilla
www.solhagacamping.se
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Sudersand Resort – Stugby & camping       
Utöver ett varierat utbud av boende har vi 
det mesta för en aktiv semester. Padelbanor, 
äventyrsgolf, pool & lekplats. Bastu med 
relaxavdelning och vedeldade badtunnor. 
Ett 100 kvm stort gym med allt du behöver. 
Kontakta oss för mer information.
Kontakt: 0498-22 35 36

info@sudersand.se
www.sudersand.se
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Carinas Biluthyrning
Stationerade i Fårösund
Tel: 0498-22 18 79.
Mob: 0708-23 14 08
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Fårö VVS
Försäljning av tjänster och varor inom
VVS-området. Svens 1114, 624 66 Fårö
(bredvid skolan)
Tel: 0498-22 43 43

Mob: 0708-13 03 25

32

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

Natur
& Kultur

21

Bungemuseet 
Bungemuseet, Alla tiders museum! Kliv in 
i autentiska miljöer från 1600-, 1700- och 
1800-tal, fiskeläge, skolmuseum, kvarnar, sågar 
mm. Barnlada med handelsbod, lekhem och 
höhopp. Öppet från 28 / 6, 11.00 –17.00.
Kontakt: 070-776 27 29

Epost: info@bungemuseet.se
Hemsida: www.bungemuseet.se
Facebook: www.facebook.com/bungemuseet

22

Fårö kyrka
Du hittar oss i Fårö kyrka, och i Träffpunkten 
på Kronhagsvägen 31 i Fårösund.
Kontakt: 0498-22 27 00

Epost: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norragotland 
Facebook: @norragotlandspastorat
Instagram: norragotlands

23

Fårö Open – A smashing event since 1973

Tennisturnering på banan vid Carlssons på 
Fårö, Sudersand, 17 – 23 juli. Anmälan senast 
den 1 juli på www.faroopen.se.
www.facebook.com/faroopen

24

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

25

Solyoga  
Varmt välkomna att yoga för sjunde sommaren 
på Sudersand till ljudet av havet, vinden och 
fåglarna. Varma kläder när solen inte är med 
oss och inställt vid regn. 
Vi ses i sanden sommaren 2022.
Se tider på: www.solyogastudio.se

Företagare på Fårö & i Fårösund • Annons & information

Boende
& Service

Sport
& Fritid
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Fårö & Gotland känns som utomlands - fast hemma!

Sudersands restauranger, caféer & alla andra härliga aktiviteter 
satsar för ett underbart och härligt 2022. 

Sudersand erbjuder det mesta - stugor, villor, camping, pool,
sandstrand, äventyrsgolf, padel och en cykelbana för de yngre.

Vi önskar er alla välkomna till Fårö.
Vi ses!

SUDERSAND www.sudersand.se

Missa inte BADRULLSTOLBADRULLSTOL  
Nu finns det en badrullstoNu finns det en badrullstoll  
att låna hos oss på Sudersand. att låna hos oss på Sudersand. 

Mer info på Tel. 0498-223536Mer info på Tel. 0498-223536

NNYYHHEETT  22002222  --   CCYYKKEELLBBAANNAA
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BESÖK ÖSTERSJÖNS  
MEST SÄGENOMSPUNNA Ö 

Upplev lugnet, stillheten och äventyret. Njut av milsvida 
stränder, 60 kilometer vandringsleder genom säregen natur. 
Känn närheten till gråsälar och havsörn på en plats  
fylld av spännande historia och berättelser.

Avgångar från Nynäshamn och Fårösund 20 maj – 4 september. 
Dagsturer från Fårösund 29 juni – 17 juli | www.gotskasandon.se

”Ett paradis på jorden är Gotska Sandön, 
Östersjöns pärla, en av Sveriges skönaste klenoder”
            Albert Engström, Gotska Sandön 1926. 

Tel 0498-22 41 33  info@farokursgard.se
www.farokursgard.se

Prisvärt boende 
i trivsam miljö

Stugor - B&B
Vandrarhem
Ställplatser 

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, 

Försäljning av drycker och glass, 
WiFi finns.  

Vacker badstrand på gångavstånd! 

Bokningar och förfrågningar ring  
Gunilla 0703423117 
Frans 0706815664

Epost frans@brozen.se
Epost gunilla.drysen@telia.com 

www.solhagacamping.org
www.facebook.com/

www.solhagacamping.org

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!
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Mässvägen 4 Fårösund

Carinas
Biluthyrning

Välkomna!
0498-22 18 79  • 0708-23 14 08

Vi finns i Fårösund

Carinas
Biluthyrning

Välkomna!
0498-22 18 79  • 0708-23 14 08

Vi finns i Fårösund

Carinas
Biluthyrning

Välkomna!
0498-22 18 79  • 0708-23 14 08

Vi finns i Fårösund

0498-21 33 03 

 

Kibbas snickarservice strävar alltid efter 

att överträffa kundens förväntningar. För 

oss är det viktigt med punktlighet, 
noggrannhet och att vi håller rent och 
snyggt omkring oss.  

Kibbas har över 30 års erfarenhet som 
byggföretag på Gotland. Vi har duktiga 
medarbetare som tillsammans ger oss en 

styrka och kompentens att utföra det 
mesta inom byggbranschen, allt från 
fönsterbyten till större villabyggen.  

www.kibbas.se 
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Om du funderar på en nyproducerad bostad hjälper vi dig 
från ritning till inflyttning. Vi bygger allt från småhus till fler-
familjshus.

Vi renoverar allt från kök, badrum och kontor till  
större hyresgästanpassningar i kommersiella fastigheter.

Vi utför alla typer av arbeten som murade villor, plattsätt-
ning och putsning av större fasader.

NYPRODUKTION

RENOVERING

MUR & PUTSARBETEN

BYGGA NYTT ELLER
BYGGA OM?

Vi kan hjälpa dig med:

Kontakta oss på 0498-20 79 79 eller info@rlbygg.se

Drömmer du om 
ett nytt hus?

SmålandsVillanSmålandsVillan
Zenita StrandängerZenita Strandänger
Tel: 070-600 75 81Tel: 070-600 75 81
zenita.strandanger@smalandsvillan.sezenita.strandanger@smalandsvillan.se

Visste du att två av Sveriges mest välkända hustillverkare ingår Visste du att två av Sveriges mest välkända hustillverkare ingår 
i koncernen OBOS, en av Nordens största bostadsutvecklare? i koncernen OBOS, en av Nordens största bostadsutvecklare? 
Tillsammans erbjuder vi hus för alla smaker. Med Myresjöhus Tillsammans erbjuder vi hus för alla smaker. Med Myresjöhus 
kan du till exempel skräddarsy ditt hus tillsammans med en kan du till exempel skräddarsy ditt hus tillsammans med en 
kunnig arkitekt, och med SmålandsVillan kan du välja mellan kunnig arkitekt, och med SmålandsVillan kan du välja mellan 
flera prisvärda modeller med smarta planlösningar. Du hittar flera prisvärda modeller med smarta planlösningar. Du hittar 
oss på Söderväg 3A i Visby, och vi bygger över hela Gotland.  oss på Söderväg 3A i Visby, och vi bygger över hela Gotland.  
Välkommen hem till oss!Välkommen hem till oss!

MyresjöhusMyresjöhus
Arne StrandängerArne Strandänger
070-508 69 39070-508 69 39
arne.strandanger@myresjohus.searne.strandanger@myresjohus.se
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Vi finns nära  
om något händer 
ditt fritidshus
Vi är försäkringsbolaget på Gotland med skadeavdelning på ön. 
Om olyckan är framme eller getingarna byggt bo vill du troligtvis ha 
hjälp så snart som möjligt. Då finns vi här för dig.

Genom att välja en kundägd försäkring bidrar du även till flera 
samhällsengagemang på vår älskade ö.

lfgotland.se

ÖPPETTIDER MÅNDAG-FREDAG 10-18  X  LÖRDAGAR 10-15  X  SÖNDAGAR 11-15
NORRA HANSEGATAN 18, VISBY  X  0498-20 70 00  X  FLEXHUSET.SE 

Elite Sängar, Dorbien Beds, Buhréns, Ekenssängar, Sits, Furninova, Bröderna Andersson,
Guteform, Hillerstorp, Bruno Mathsson, Kristensen & Kristensen, Secto Design,

Ihreborn, Bruka, Artwood, Fiam mm.

VÅRENS
INSPIRATIONER
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Din kyrka 
året om 
 

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

Här ryms hela livet.  
Oavsett om du är infödd fåröbo  
eller på besök, så kan du boka  
dop, bröllop eller begravning.  
Året om finns Svenska kyrkan på 
norra Gotland och Fårö. Här finns 
verksamheter för alla åldrar.  
Medlemmarna möjliggör också 
det viktiga diakonala arbetet där 
människor i kris kan få stöd -  
en matkasse när kylen är tom, eller 
ett samtal när själen behöver det.  
 
 

Kontakt, gudtjänster & konserter: 
svenskakyrkan.se/norragotland

Missa inte sommarens 
utställning i Träffpunkten, 
Kronhagsv 31 i Fårösund: 

herregud & co  
vardagen och livet i 

tecknad formBungehallen

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

     Vi ses!   

27/6–20/8 öppet 7–22 alla dagar
Övrig tid på året 8–20 alla dagar

Inspireras på ica.se/bunge

Kom in till oss för

varje dag
doften av nybakat
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!

Kanelbullar Bonjour. 100 g. Jfr pris 50:00/kg. 

Gotländskt Bondbröd Bonjour. 
530 g. Jfr pris 56:41/kg.

Bonjour. 100 g. Jfr pris 50:00/kg. 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

5 
för25k

Gotländskt Bondbröd Bonjour. 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

2990/st

BRÖD
nybakat

rykande färska
kanelbullar

MATBRÖD
frukostbröd

baguetter
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markus@brandessence.se
www.instagram.com/brandessence

Kallt, friskt 
eller lagom?

Följ Gotlands badtemperaturer på geabkollen.se

Geabkollen i samarbete med Eniki 
och Svenska Livräddningssällskapet Gotland

Kolla dagens bad-
temperatur i realtid

Sudersand
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Vi tar hand om era trycksaker  
och levererar över hela Sverige.

www.ivisbytryckeri.se

Njut av Faro!Vi tar hand om hela  
ert evenemang. 

Från konferenser och event till bröllop  
och upplevelser. På Gotland eller i Åre.

www.gogotland.se
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