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Bästa bostadsaffären 
på Fårö?

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

Sugen på att byta bostad? Vi på Fastighetsbyrån har koll  
på bostadsmarknaden 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 höra av dig  

för ett personligt eller digitalt möte.
Vi finns alltid nära till hands.

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

Skaldjursafton

15/7 22/7

FRUKOSt
LUNCh

AFTERBEACh
MIDDAg

Välkommen
till sommarens
skönaste häng!

5/829/7

take away & fri

hemkörning på fårö

scanna koden

och gör din

beställning

FÖRBESTÄLL

FRUKOSTBRÖD FÖR

UPPHÄMTNING

FRÅN KL 08.
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ÖPPET. MÅN-FRE 10-18  X  LÖR 10-15  X  SÖN 11-15  X  NORRA HANSEGATAN 18, VISBY  X  0498-20 70 00 

Flexibelt för hemmet
Vi på Flexhuset har det mesta för hemmet. Vad sägs om ett 7000 m2 stort sortiment av möbler,

heminredning, vitvaror, hemelektronik och mycket mer. I dessa tider när vi är så mycket hemma är
hemkänslan viktigare än någonsin. Därför har vi nu startat professionella inredningstjänster som passar

just ditt behov, din personlighet och där din livsstil står i fokus. Välkommen in. Och hem.

7 000 m2

hemkänsla!

So
vr

um
 1

27
3 

m
2

Va
rd

ag
sr

um
 2

22
7 

m
2

Kök 1536 m
2

Elektronikhörna 1964 m
2

inrednings-
tjänster

Stort utbud
av trädgårs-

möbler

Allt för
hemmet

gratis
parkering

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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Förord

Drygt ett år har nu gått sedan pandemin 
förändrade vår tillvaro. Tiderna blev 
ekonomiskt kännbara för många småföre-
tagare, inte minst inom besöksnäringen. 
En miljon besökare till Gotland under 
högsäsong ger den inkomst man ska leva 
på under resten av året. Oron minskade 
dock något när reserestriktionerna släppte 
i juni 2020 och många valde att ”hemes-
tra” i Sverige. Gotland och Fårö blev nya 
resmål. Säsongen kom att förskjutas och 
möjligheten att arbeta och hålla kontakt 
på distans gjorde att fler, inte minst 
seniorer, stannade kvar i sina fritidshus. 
De lokala livsmedelsaffärerna har tidigare 
aldrig haft en sådan god omsättning
som under den gångna höst- och vinter-
säsongen.
 Inför årets säsong finns nu en viss 
optimism och framtidstro. En större del 
av befolkningen har förhoppningsvis blivit 
vaccinerad. Men karantänrestriktioner 
och vaccinationspass medför att ut-
landsresor får vänta och många väljer att 
semestra i Sverige. Dessutom har allt fler 
upptäckt nya naturupplevelser i vårt land, 
i skogen, i fjällen, i skärgården och på 
våra stora öar som Gotland och Öland.
 I årets guide har vi träffat författaren 
Håkan Nesser som i sin kriminalroman 
Den sorgsne busschauffören från Alster låter 
händelserna utspelas på norra Gotland 
och på Fårö. 
 Fåröfärjan väcker många känslor. Förr 
om somrarna var det timslånga köer till 
färjan, men numera med tre färjor under 
högsäsong, råder inte samma väntefrus-
tration. Bro eller färja är dock fortfarande 
föremål för diskussion. Vi berättar om 

VÄLKOMMEN TILL
FÅRÖ & FÅRÖSUND

”Kaptenen över sundet”, nye färjechefens 
syn på framtiden för färjorna.
 Att få sommarjobba på Fårös restau-
ranger, i affären, bageriet och andra ställ-
en är ”pärleporten” för många ungdomar. 
”Socialt, lär sig ta ansvar, tjänar pengar 
och vill vara på Fårö…”
 Andra upplevelser är att cykla till 
Ingmar Bergmans inspelningsplatser, att 
trampolinhoppa i Fårösund, att spela pa-
del på Sudersand Resort, att ta en öl på 
Sudersannas – som efter starkt stöd från 
Fåröbor och opinionsbildare fick vara 
kvar – eller att ta en tur till Manges fast-
food café vid Fårö fyr. Och inte minst att 
ta för sig av det stora kulinariska utbud 
som Fårös och Fårösunds restauranger 
har att erbjuda.
 I denna guide vill vi ge er besökare, 
deltidsboende, Fårö- och Fårösundsbor 
inspiration att ta del av de många möjlig-
heter till upplevelser och aktiviteter som 
finns på Fårö och i Fårösund. 
 Till sist – vi önskar er alla en innehålls-
rik vistelse men med några förmaningar: 
Håll hundarna kopplade. Var rädd om 
naturen, plocka upp efter er och följ de 
restriktioner som gäller för naturreser-
vaten och strandskyddsområden. 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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Valleviken, Blå Lagunen, Bungehal-
len, Tomas på Kuten, Elsies café, Ava, 
Skalasand, Engelska Kyrkogården, ICA 
Nyströms, Fåröfärjan. Platser som är väl-
kända för Fåröbor och boende på Norra 
Gotland.
 Här utspelar sig en stor del av hand-
lingen i Håkan Nessers senaste roman, 
Den sorgsne busschauffören från Alster.
 – Jag låg på lasarettet i Visby och visste 
inte om jag skulle stryka med. Många hade 
frågat mig varför jag aldrig skrev något om 

HÅKAN NESSER

Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur

”Ibland tvivlar man på sin skrivförmåga,
men så kommer det en idé.”  

Gotland då jag bott där så många år. Och 
på enkelrummet med utsikt över havet tänk-
te jag: why not!
 Boken som kom ut sommaren 2020 fick 
många lovord och Håkan Nesser tilldela-
des Crimetime Award i kategorin Årets 
Hederspris 2020. Hederspriset delas ut till 
en författare som har varit banbrytande 
för den svenska kriminallitteraturen och 
som satt Sverige på deckarkartan. 
 I boken återkommer Håkan Nesser till 
kommissarie Gunnar Barbarotti, som 

Håkan Nesser. Porträttfotografi Markus Moström
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tillsammans med sin kollega och sambo, 
Eva Backman, under några månaders 
tjänstledighet en höst fått låna ett hus i 
Valleviken i Rute socken. Där löser de ett 
gammalt mordfall. De råkar få syn på en 
man som de trodde var död för länge se-
dan nämligen den före detta akademikern 
och busschauffören Albin Runge. Ingalill 
Mosander, bokkritiker, avslutade sin re-
cension: ”Paret trillar naturligtvis in i en 
olöst mordgåta. Håkan Nesser när han är 
som bäst”.
 Håkan Nesser beskriver mycket initie-
rat och igenkännande de olika platserna 
på Fårö till exempel Engelska Kyrkogår-
den, färjepersonalen, Tomas på Kuten, 
Elsies café, Bergmans biograf vid Dämba, 
ICA Nyströms, Avaeken, Avanäset, Sto-
ra Gåsemora, Skalasand, Norsta Auren. 
Handlingen utspelas när Fårö är tömt 
på turister. Kommissarieparet har med 
sig ett porträtt av mannen med den röda 
cykeln och frågar ortsborna om de har 
sett honom. En kvinna svarar: ”–Bor han 
här alltså? Jag menar, på sommaren är det 
en jävla massa turister som trampar om-
kring på cyklar i alla möjliga färger.”

Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur

Fotografier Markus Moström
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Håkan Nesser med sin hund Bolton vid Broakoiskens strand intill färjeläget i Broa.

Artikel av Ann Lindgren  • Natur & Kultur

Några utdrag ur boken:
 ”Det var inte första gången de körde förbi 
Kutens Bensin och Crêperie Tati, det kult-
förklarade stället mellan Stora Gåsemora 
och Fårö kyrka, men hittills hade det varit 
igenbommat. Nu var det dock Allhelgona- 
lördag och Elsies Café,  som av allt att döma 
ingick i samma etablissemang, höll tydligen 
öppet. När de suttit där en stund dök en 
figur upp och undrade om allt var till be-
låtenhet. Han verkade vara i 65-årsåldern 
och erinrade om en tågrånare ur en gammal 
västernfilm: grånad hästsvans, rödspräcklig 
bandana och skinnväst. De försäkrade att 
läget var utmärkt, och Barbarotti frågade 
om det möjligen var Kuten själv som stod 
framför dem. 
 – Tomas i körkortet. Men Kuten går också 
bra. Hur trivs ni med tidsandan härinne? ”
 Om ICA Nyströms:
 ”I den lilla butiken verkade lunchrus-
ningen ha börjat. Inte mindre än tre kunder 
strövade omkring i de trånga gångarna och 

förutom damen i kassan var en ung man 
sysselsatt med att plocka upp varor på hyl-
lorna. Alla verkade bekanta med varandra, 
det ropades repliker kors och tvärs och en 
extremt rödhårig kvinna pratade högljutt i 
sin mobil med någon som hette Petrus.”
 Håkan Nesser:
– Jag brukar välja att skriva om det jag 
känner till. Det är lättare. Ofta cyklar jag 
från Broa på östra sidan av Fårö. Den delen 
är mjukare än den västra med alla raukar.
 Platsen och huset för upplösningen på 
mordgåtan finns inte i verkligheten. Men 
den ligger på vägen ned mot Skalasand. 
 I slutet av juli kommer Håkan Nesser 
ut med sin sjunde bok om kommissarie 
Gunnar Barbarotti och hans kollega och 
sambo Eva Backman. Titeln på boken är 
Schack under vulkanen.
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Tidigare somrar har turerna till de oli-
ka platserna på Fårö skett med buss men 
under cornonapandemin var detta inte 
möjligt. Istället blev cykelsafarin en succé 
med fullbokade turer. I sommar fortsät-
ter Jannike Åhlund, Bergmanexpert och 
ordförande i Stiftelsen Bergmancenter att 
leda cykelturerna.
 – Förra sommarens försöksballong i coro-

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Förra sommaren prövade Bergmancenter en ny programidé – 
Bergmansafari på cykel till Ingmar Bergmans inspelningsplatser.

Det blev en succé med fullbokade turer.  

natider med cykelturer i Bergmans terräng 
blev så uppskattad att vi inte kunde förstå 
varför vi inte prövat detta tidigare. 
 Cykelturerna som utgår från Bergman-
center tar cirka 2, timme.
 – Cyklar finns att hyra. Har man egen 
cykel så ska däcken vara välpumpade och 
inte alltför slitna, påpekar Jannike Åhlund.

Jannike Åhlund. Fotografi Markus Moström

BERGMANSAFARI
PÅ CYKEL

Samling utanför Bergmancenter. Fotografi Markus Moström
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

På lång rad mot Dämba och det första stoppet vid Ingmar Bergmans egen biograf. Fotografi Markus Moström
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Första stoppet blir vid Ingmar Bergmans 
egen biograf vid Dämba där det visas 
filmklipp från Bergmans mest kända fil-
mer. Bland annat TV-serien Scener ur ett 
äktenskap 1972 med Erland Josephson och 
Liv Ullman. Scenerna spelades också in 
på Fårö under två intensiva månader.

Varje dag, utom söndagar under som-
maren, åkte Ingmar Bergman från sitt 
bostadshus på Hammars till bion för att 
klockan 1 och 20 titta på film. Filmer-
na beställdes från Svenska Filminstitu-
tet som skickade en lastbil varje vår med 
filmkopior till Bergmans bio på Fårö.

Vid Bergmans biograf bjöds det på dricka, kaffe och smörgåsar.

Cykeltur genom ett skiftande kulturlandskap.
Fotografier Markus Moström



22
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 2021

23
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 2021

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Turen går också förbi Hammars, Berg-
mans bostadshus, som stod färdigt 1967.  
Där bodde han långa perioder och skrev 
de flesta av sina filmmanus efter 1960-ta-
let. Ingmar Bergman lämnade Stock-
holm 2003 och flyttade till Fårö för gott. 
Idag ägs fastigheten liksom Bergmans 
alla övriga fastigheter av norrmannen 
Hans Gude Gudesen. Stiftelsen Berg-
mangårdarna ansvarar för fastigheterna 
och utlyser varje år möjlighet för filma-
re, författare, konstnärer med flera att 
söka stipendium för att ostörda sitta och 
arbeta i Bergmans bostadshus men bo i 
de andra fastigheterna under någon eller 
några veckor.

Cykelsafarin går sedan vidare till platser-
na för inspelningarna 1966 av filmerna 
Persona vid Hammars klintar och 1961 
Såsom en spegel.
 – Det roligaste är kanske den uppskatt-
ning vi fått från deltagare som från början 
sett det här som en cykelturutflykt i Fårös 
vackra natur men som därefter sagt att de 
fått stor lust att se Bergmans filmer på nytt 
eller för första gången.            

För mer information om cykelturerna,
besök www.bergmancenter.se

Fotografier Markus Moström
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NY UTSTÄLLNING PÅ BERGMANCENTER! 
Öppettider:
6/6 – 31/8, mån – sön 11.00 – 17.00
1/8 – 30/9, tor – sön 12.00 – 16.00
Följ oss på Facebook och Instagram för 
sommarens program.

Te- och kaffespecialister med fokus på högsta 
kvalitet, direkt från småodlare!  Mat, dryck och 
bakverk med fokus på hållbarhet, transparens 
och närproduktion.

Den magiska havsutsikten på vår stora 
uteservering får ni på köpet! Ingång genom 
Bergmancenter, ingen entréavgift.

Öppettider:
Juni – augusti, dagligen 11.00 – 17.00
September, tor – sön 12.00 – 16.00.

Fårö Hembygdsförenings Förlag ger sedan 2001 ut böcker om Fårös 
natur, kultur och historia. Böckerna kan köpas på Fårö Museum eller 
beställas via www.farohembygdsforening.se (Publikationer).
Frågor? Kontakta oss på lennart.edlund@hotmail.com 

Årets
nyhet!

Verkstad & gårdsbutik 
Prova-att-dreja · Måla på keramik 
Keramik & design · Kaffe/Glass

Öppet dagligen 11-17
Midsommar - mitten augusti

Nystugu 3111, 624 66 Fårö Följ skylt ”Krukmakeri” vid huvudvägen från Broa 
Bokning av drejning/målning rekommenderas

www.timecenter.se/krukmakeri l www.farokrukmakeri.com l @farokrukmakeri
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FRILUFTSMUSEUM  

MED HISTORISKA MILJÖER

www.bungemuseet.se

Välkommen till Bungemuseet!

Öppet dagligen 
kl. 11:00 - 17:00 (från 28/6)

Unika bildstenar, gårdar från 
1600-, 1700-, och 1800-tal, 
skolmuseum, fiskeläge mm 

Barnens handelsbod & höhopp 

Museibutik, Mat- & kaffestuga

Tillsammans kan
vi bromsa smittan.
Det är allas ansvar att 
hindra spridningen av 
sjukdomen covid-19.
Folkhälsomyndighetens nya scena-
rier för smittspridning pekar på en 
minskning till låga nivåer under juli 
och augusti. Men det förutsätter att 
människors kontakter ligger kvar 
på samma nivåer som under våren, 
och att vaccinationerna fortgår som 
planerat.
 Vi måste fortsätta att begränsa 
våra kontakter, hålla avstånd och 
följa rekommendationerna för att 
smittspridningen ska minska så fort 
som möjligt.

(Ur Folkhälsomyndighetens allmänna råd.)

’’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.

Liten Kulturvecka på Svarta Fåret  vecka 29 2021 -
Alla hoppades vi - såg fram emot en magisk sommarvecka- 
med kvällar fyllda av musik, konst, poesi - och svalorna och 

lammen och kossorna och solnedgångar,  i Broa.

TYVÄRR - pandemin har inte lämnat oss - 
därför får vi i stället längta till nästa sommar!

Vecka 29 2022 kommer det att bli en vecka fylld av kammar-
musik- bl.a. stråktrio, pianotrio, nyskapande jazz, poesi av 

och med Svenska Akademinledamot - och häftiga foton och 
underfundig konst både i KonstLadan, Galleri Svarta Fåret 

och i grannens Maskinhall.
Men - i sommar

KonstLadan öppnar 1 juli  kl 14 ( OM pandemin tillåter)
Måleri Irène Sjöberg Lundin 

Öppet tisdag - söndag  14.00 - 18.00 
Självklart gäller FHM:s restriktioner!

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

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.
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Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid

David, 13 år, studsar högt upp i luften, 
voltar och landar säkert. Klockan ringer i 
hallen och det betyder att någon har gjort 
något nytt eller något den tidigare inte vå-
gat, berättar Micke Boman som övervakar 
ungdomarna och talar om vad de får göra 
eller inte göra.

Trampolinparken i Fårösund är en rolig plats där du får utmana
dig själv och utveckla din koordination, balans och kroppskontroll. 

Våga klättra, hoppa högt, och kanske slå en volt, för att
sedan landa mjukt i ett hav av skumgummi.

David, Anki, Micke och Tiki. Fotografi Markus Moström

 – Säkerhet är högsta prioritet. Innan man 
får börja hoppa görs en säkerhetsgenomgång 
för att i möjligaste mån undvika att skador 
sker. Vi har aldrig haft ambulansen här, sä-
ger Micke.
 Micke och hans fru Anki Boman driver 
Trampolinparken i Fårösund, den första 

Fotografi Markus Moström
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på Gotland, och som har blivit en efter-
traktad upplevelseattraktion. Den öppna-
des i januari 2020 och på sportlovet, inn-
an pandemin hade slagit till, var över 700 
barn och ungdomar där och hoppade. Un-
der förra sommaren, framför allt när det 
inte var badväder, kom bortåt 70 besökare 
varje dag och hoppade, såväl gotlänningar 
som turister.
 – Första gången var det lite läskigt. Men 
man lär sig nya saker och det är mycket ro-
ligare än att hoppa på vanlig studsmatta, 
tycker Linton Nordgren.

Alexander utmanar sin förmåga på trampolinen. fotografier Markus Moström

Hoppa högt och se hallen ovanifrån. 

Anki Boman har i flera år haft tanken att 
öppna en trampolinpark i Fårösund. Hon 
visste att det fanns en mobil trampolinpark 
i Stockholmsområdet. Men hela projektet 
att transportera parken till Gotland kosta-
de mycket och var omfattande. 
 Anki Boman, som tillsammans med sin 
man driver Bunge vandrarhem, gav dock 
inte upp idén utan deras nya företag, Got-
land Trampolinpark AB, hyr nu den 700 
kvadratmeter stora Pjäshallen på gamla 
KA3-området.

Här kan du klättra, slänga dig ut i ett hav 
av skumgummi, göra trampolintricks eller 
träna parkour och lära dig gymnastiska öv-
ningar på voltbana.
 – Det har blivit en fantastisk mötesplats 
för personer i alla åldrar, samhällsklasser, 
för dem som är superaktiva och för dem 
som tidigare knappt har promenerat eller 
gjort en kullerbytta. Det är så roligt att se 
hur de inspireras och kommer igång. De 
finner rörelsens glädje och får uppleva då- 
tidens klätterträd. 

Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid
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Trampolinparkens ledarungdomar, som kallas ”inspiratörer”, imponerar med avancerade tricks. David visar hur en ”wallrun” går till. Tiki visar upp sina färdigheter i ”tricking”. Till synes viktlös genomför han gymnastisk akrobatik med volter och balansakter. 

Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid
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Trampolinparken är Bygdens projekt, un-
derstryker Anki Boman som också är ord-
förande i KUNO som står för Kulturför-
eningen Norra Gotland.
 – Vi har tio vänfamiljer som hjälper till. 
Och vi har stort stöd av Fårösundsborna.
 Under pandemirestriktionerna har anta-
let besökare begränsats men till sommaren 
hoppas Anki och Micke Boman att vacci-
neringen bidrar till att det blir ytterligare 
lättnader.

Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid

Fotografier Markus Moström
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Artikel av Lis Hellström • Restaurang & Café

Det berättar Jaswinder Kahlon där vi sit-
ter i de klarröda sofforna inne på hans 
restaurang på Fårövägen 28 i Fårösund. 
Det var där han i juni 2018 köpte res-
taurangen, som de lokalt boende ville 
sälja, för att där skapa behovet av Pun-
jabimaten. Efter det tycker han att han 
blivit väl behandlad av befolkningen, vars 
goda humör och öppenhjärtlighet han 
uppskattar. Han känner att han alltid har 
kunnat få hjälp med de ombyggnationer 
han behöver.
 – Jag ser mat även som en del av ett väl-
befinnande, lever själv ett enkelt liv, där 
också meditation ingår som en viktig del, 
berättar Jaswinder och menar att han ald-
rig, tidigare hade satt sin fot på Gotland. 
Men efter att ha hört så mycket gott om 
ön mitt i Östersjön, blev han nyfiken och 
menar nu att han här kan hitta tillbaka 
till den bondska kultur i mattradition
han själv kommer ifrån.
 – I mitt kök har jag de 36 olika kryddorna 
som är ifrån norra Indien och representerar 
det gamla indiska köket.
 I början av detta millenium poppade 
garamasala och curry upp som en mode-
fluga i våra svenska kök, men de kryddor-
na är dock bara en bråkdel av det genuint
indiska köket.
 – För att tillmötesgå den svenska matkul-
turen försöker jag anpassa vissa starka rätter 
och göra dem milda. Men jag tycker om det 

INDIEN MÖTER
 FÅRÖSUND

”Att få chansen att starta en restaurang här, gav mej inte
bara möjlighet att utveckla den indiska matraditionen utan jag

kom också nära naturen. Den jag var uppväxt med,
som bondson utanför Punjab.”  

svenska köket som exempelvis julbordet och 
även den finska maten. Genom ett tidigare 
liv i Finland, lärde jag mej att tycka om 
kålrotslådan.

I början fanns en bild på restaurangfasa-
den föreställande en vitsminkad gammal 
mans ansikte. Jaswinder menar att den 
bör förknippas med hälsa och god mat. 
Det visar på att den gamle har levt länge 
grundat på meditation och välgjord in-
disk mat.
 – 1993 blev jag kvar i Sverige, då jag 
egentligen bara skulle hälsa på min kusin. 
Mina tre bröder bor fortsatt i Indien, där 

Jaswinder Kahlon utanför restaurangen i Fårösund.
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en av dem driver en fabrik, som producerar 
jordbruksmaskiner, berättar han i en ton 
av hemlängtan. Man kan dock förstå att 
de Gotländska traditionerna har kunnat 
kompensera detta.
 – Restaurangen i Sollentuna jag starta-
de 2006 har fått mej att vara kvar. Den är 
grundad på de kunskaper från livsmedels-
butiken jag drev i åtta år som lärde mej att 
tänka omkring vad folk äter. Dit beställde 
jag de produkter jag behövde från Indien. 
Med min restaurang SUKH har jag kunnat 

förmedla att de starka kryddorna är bra för 
matsmältningen.
 ”Sukh” i direkt översättning bety-
der ”Lycka”. Detta innebär att den 9% 
svenska del av kundkretsen blir lyckliga 
av denna mat.
 – Man bör ha ett visst tålamod att för-
må svenskar att testa nya smaker, påpekar 
Jaswinder med ett leende.
 – Det kräver även kunskap och tålamod 
att laga de rätter min mor lagade. Vissa 
kryddor passar bara till vissa rätter. Hon 

Artikel av Lis Hellström • Restaurang & Café

lärde oss söner att ingefära är den viktigaste 
kryddan för hälsan, sedan kommer vitlök, 
rödlök och koriander.
 Det är dock mest män som jobbar som 
kockar på restaurangerna i Indien och det 
är kvinnorna som lagar maten hemma. 
Men att ”laga mat” är en konst, som de 
flesta indier klarar av galant.
 Det var bara ett lyckokast, att han 
hamnade just i Fårösund, då han såg en 
annons i tidningen. Detta beslut har han 
inte ångrat en minut, då han får kom-
ma nära detta kärva naturlandskap, som 
ibland kan påminna honom om den in-
diska naturen.
 Folk har under dessa tre år vant sig vid 
den kryddade maten och mesta av den 
chocken har nu lagt sig. Så alla ser Jaswin-
ders restaurang som en naturlig del bland 
saffranspannkakor och lammsmäckor.
 Då Jaswinder är sikh och man i den 
traditionen förespråkar religionsfrihet 
och jämlikhet, är det heller inte så främ-
mande för honom, att även idka välgö-
renhet.
 Första gången det kanske ha stigit i 

land en indier i sundet, kan i så fall ha 
varit under Ostindiska kompaniets tid. 
Men då de indiska kryddorna kom via 
land och båt från de baltiska länderna, 
kan måhända dessa skepp gick på grund 
ute vid Salvorev, på grund av Gottbergs 
knep med den halta hästen.
 Under mitten av 1800-talet i Krimkri-
gets dagar var det Fårösundsborna som 
hejdade det ryska behovet av att få bana 
en helt egen landsväg hela vägen till In-
dien. Så nu tar Jaswinders kryddor fågel-
vägen upp till Norra Gotland.
 Då Sukhs restaurangchef har bra priser 
för pensionärer, kan han unna sig devi-
sen; ”En nöjd kund är en kund som kom-
mer åter!”
 Vårt möte avslutas med att vi avnjuter 
några av hans maträtter. Då en av oss är 
vegetarian, så finns det här ett antal vari-
anter att välja mellan.
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Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Utan ungdomarna skulle Kuten, Fårö-
gården, Ebbas, Carlssons, Sudersannas, 
Strandcaféet, ToDo, Ica, Sylvis Döttrar, 
Manges och alla andra populära ställen 
på Fårö inte klara sin service och verk-
samhet.
 Lisa Ågren har jobbat på Fårögården 
ett par somrar. Hade fått tipset att söka 
jobb där av en kompis som arbetat på 
Fårögården sommaren innan. Lisa som 
just tagit studenten fick jobbet.
 – Jag får servera och göra allt möjligt. 
Bäst är att få träffa alla människor, gäster 
och kompisar. Hela miljön är ju så lyxig. 
Det känns som man är på semester fast man 
jobbar.
 Lisa har varit med sina föräldrar och 
syskon på Fårö under några veckor på 
somrarna sedan hon var liten men har 
inte träffat några ungdomar i sin egen 
ålder.
 – Men tack vare jobbet har jag fått en 
massa nya kompisar. Känner att jag fått ett 
sammanhang här på Fårö.

Att följa med föräldrarna och vara på 
Fårö under åtta veckor är kanske inte all-
tid så lockande för en 1-åring och som 
inte har några kompisar här. Men genom 
att jobba här på Fårö hittar de vänner i 
sin egen ålder.
 –De hänger med varandra efter stäng-
ningsdags, spelar kubb och gör en massa an-

SOMMARJOBBA
PÅ FÅRÖ

Överallt träffar vi på dem, de sommarjobbande ungdomarna.
De serverar, bär ut tallrikar och glas, diskar, sitter i eller står 

vid kassan, plockar varor, bär fram de nybakade bröden,
bullarna och kakorna på bageriet.  

nat. Inte minst uppskattar föräldrarna att 
deras barn får jobba, säger Klara Bloch-
mann på ICA Nyströms.

Wiggo Theander började jobba på ICA 
när han var 14. Som alla andra nyanställ-
da ungdomar fick han börja som ”plock-
is” – plockare. Det innebär att man häm-
tar in varorna när de kommer till affären, 
plockar in dem på hyllor och i kyl/frysen. 
Nästa steg i karriären ifrån 16-årsåldern 
är att sitta i kassan eller vara på golvet och 
sköta mycket annat i affären. Fem somrar 

Wiggo Theander utanför ICA. Fotografi Markus Moström

Lisa Ågren. En av alla ungdomar som sommarjobbar på Fårö. Fotografi Markus Moström
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Ebba Eklund utanför Sylvis Döttrar. Fotografi Markus Moström

ren. Hon har gått ett första år på ICA:s 
grundutbildning och flera kurser återstår. 
Klara är dessutom aktiv som centerpar-
tist i Gotlands Regionfullmäktige.
 – Att hitta ungdomar som vill jobba i af-
fären är inga problem. Vi får många ansök-
ningar. Några kommer bara in i butiken och 
frågar om de kan få jobba här. Ofta kän-
ner man till familjerna, det kan vara någon 
fastlännings barn eller barnbarn. 
 När ungdomarna åker tillbaka till 
gymnasiet på hemorten eller studerar vi-
dare efter studenten betyder det mycket 
att i sitt CV ha med arbetsintyget från 
sommarjobbet. 
 – Det är lättare för dem att få ett liknande 
jobb i en matbutik, inte minst i en ICA-affär 
och kunna jobba på kväller och helger, säger 
Klara. 

Ebba Eklund från Umeå bodde hos sina 
farföräldrar Ulla och Per Eklund under 
sju veckor förra sommaren. Sex av dessa 
jobbade hon på bageriet Sylvis Döttrar. 
Det var andra sommaren hon var på ba-
geriet och kände ingen i sin egen ålder.
 – Jag har fått så många nya vänner, både 
från Fårö, Gotland (Storön) och fastland-
sungdomar. Skulle aldrig ha träffat dem 
annars. Vi gör en massa roligt tillsammans 
efter jobbet. Kvällsbadar, kollar på film, 
pratar, äter och har samma intressen. Flera 
av dem går i gymnasiet i Visby. Vi klickar 
så bra, säger Ebba som nu har gått ut an-
dra året i gymnasiet.
 Som på de flesta andra ställen där ung-
domarna får jobb börjar de i disken och 
”avancerar” sedan uppåt.
 – Jag plockar in disk, ser till att det ser 
fint ut, att det finns kaffe, med hjälp av an-
dra får man till en början stå i kassan
 Ebbas kusin Carolina fick också möj-
lighet att jobba på bageriet och de är båda  
välkomna tillbaka i sommar.
 – Jag hade inte kunnat vara så länge här 

har han jobbat på ICA, från slutet av juni 
till sent in i augusti. Wiggo tog studenten 
förra våren, jobbade hela sommaren och 
har fortsatt hela hösten, vintern och våren 
att arbeta på ICA. Och vi möter honom 
säkert där i sommar också. 
 På Fårö har han varit med sina föräld-
rar sedan han var liten. Genom jobbet på 
ICA har han fått nya kompisar både på 
jobbet i affären och även många andra 
som också sommarjobbar på restauranger 
och andra ställen på ön.
 – Att ha jobbat har lett till att jag fått träf-
fa nytt folk och fått nya kompisar som jag 
inte hade träffat annars. Detta har bidragit 
till min uppskattning av ön då vi ofta hittar 
på saker utanför arbetstid.  
 Att ha ett sommarjobb är bra för ens ut-
veckling, känslan att man gör nytta. Lönen 
är som ett plus i kanten. Och man lär sig 
också om dess värde.

Klara Blochmann driver tillsammans 
med sina föräldrar Gustaf och Lotta ICA 
Nyströms som är ett familjeföretag. Tan-
ken är att hon på sikt ska ta över affä-

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Klara Blochmann. Fotografi Lennart Thulin
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På Ebbas har ca 12 ungdomar fått jobb. 
 – De sköter sig jättebra och för 15-åring-
arna är det här deras första jobb, säger 
Bosse Jonsson som tillsammans med 
Lillevi Ljunggren arrenderar och driver 
restaurangen Ebbas.
 Gösta Engström, har jobbat flera 
somrar på Fårö. I somras blev det både 
Ebbas, Carlssons och Manges.
 – Man lär sig ta ansvar, bemöta gäster och 
tjänar dessutom pengar. Får också många 
nya kompisar. Vi grillar på stranden, vid 
raukarna och spelar golf.
 Göstas äldre bror Ture Engström 
tog studenten förra året och jobbade hela 
sommaren och till slutet av september 
på Ebbas tillsammans med sina två ar-
betskompisar Elias Thelaus och Camilla 
Norrman. De har umgåtts mer eller min-
dre dygnet runt sedan slutet av augusti 
under stor frihet och inga övervakande 
föräldrar. Tillsammans med Bosse har de 
ätit middagar, spelat golf och grillat.
 – Vi har haft jättekul tillsammans med 
Bosse, säger Ture.

om jag inte hade jobbat. Känner mig mer 
förankrad på Fårö nu. Dessutom har jag fått 
en rejäl slant i fickan. Har ju inga utgifter 
och bor gratis! 
 Ett 2-tal ungdomar brukar få jobb på 
Sylvis Döttrar under sommaren. Många 
återkommer sommar efter sommar.
 – Vi har en bagare som jobbat här i 20 
år, berättar Lisa Blochmann som tillsam-
mans med sin syster Barbro Kalström 
driver bageriet. 
 – Det är en blandning av Fåröungdomar 
och fastlandsungdomar som jobbar här. Det 
är ett bra sätt för dem att lära känna var-
andra. Och de gör också en massa kul saker 
tillsammans efter jobbet.
 Under våren och början av somma-
ren slog Coronapandemin hårt mot res-
taurangerna och affärerna som ICA och 
Ebbes. Men från juli, sensommaren och 
långt in i september blev det en klar ök-
ning av antalet besökare. Framför allt var 
det många gotlänningar som valde att 
”hemestra” på Gotland och många kom 
med sina husbilar till Fårö.

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Ture och Gösta Engström. Fotografi Lennart Thulin

Förra sommaren öppnade Manges, ett 
café vid fyren. Där fick Edvin Karlsson 
möjlighet att börja jobba några dagar. 
Edvin hade egentligen tänkt att åka hem 
till kompisarna i Stockholm. Inget kul att 
vara på Fårö utan kompisar, tyckte han. 
Men med nya jobbet hos Manges kändes 
det annorlunda: 
 – Det här var min första riktiga arbets-
upplevelse. Och uppgifterna varierade, allt 
från att stå i kassan, öppna och stänga, 

diska och fylla på kaffe. Jag har lärt mig 
jättemycket.

Gemensamt för alla sommarjobban-
de ungdomar är att deras chefer satsar 
mycket på personalfester och att de ska 
ha kul tillsammans även efter jobbet. 
 – Vi grillar, spelar kubb, äter kräftor och  
spelar golf.

Edvin Karlsson utanför Manges vid Fårö fyr. Fotografi Markus Moström
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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!

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 tjugosjunde 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! 

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

för Take Away eller bordsbeställning.

Sylvis Döttrar, Fårö Butleks 1526  

Vi bakar med
kärlek & glädje!

Beställ din egenpicknick-korg och ta med till stranden!
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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
• Nytt för i år – Boulebanor

Telefon 0498-65 14 60

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.
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utsikt över Alnäsaviken på Fårö. 

Öppet varje dag från 24 juni. 

Tfn: 076-0840027 eller 070-2038924.

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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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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I april förra året insåg krögarparet Hanna 
och Kristoffer Dagerås att de inte skulle 
få tillräckliga inkomster från restaurang-
verksamheten på Gåsemora Gårdskrog. 
Coronapandemin härjade, reseförbud till 
Gotland, inställda konserter och avboka-
de bröllop.
 – Läget var akut och vi förstod att vi mås-
te göra något annat på kort tid. Mina för-
äldrar, Anna och Bertil Gabrielsson, hade 
godkända livsmedelslokaler eftersom de haft 

PASTAMAKARNA –
ÄKTA MAKAR SOM

GÖR PASTA

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Restaurang Pastamakarna serverar pastarätter gjord från grunden 
på gotländska råvaror. I sommar står de redo med kokande 

pastavatten, pasta i olika former, goda såser och utvalda drycker.   

såväl slakteri som förädling av lammkött på 
gården och de kände sig redo att avveckla sin 
verksamhet. Vi funderade ett tag på vad vi 
skulle kunna producera för något livsmedel 
i de här lokalerna, säger Hanna Dagerås. 
 Hanna hade tidigare prövat att göra 
en pastadeg på vårspelt odlad av Frans 
Brozén på Fårö – ett slags dinkelmjöl – 
med gott resultat. De bestämde sig därför 
att satsa på att göra pasta på gotländska 
råvaror. 

Fotografi Markus Moström

Familjen Dagerås. Kristoffer, Hanna, Edith och Bosse. Fotografi Markus Moström
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Fotografier Markus Moström

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Kristoffer Dagerås började leta efter en 
pastamaskin, fick tips och råd från pas-
takrögare i Göteborg.
 – Den 23 juni öppnade vi krogen Pasta-
makarna med idén att det skulle vara en 
blandning mellan restaurang och foodtruck.  
Pastan är gjord från grunden på gotländska 
råvaror. Vi serverar alltid pastan rykande 
färsk, aldrig förkokt och uppvärmd. Därför 

kan det uppstå väntetider innan man får sin 
rätt serverad, säger Hanna.
 Till pastan kan gästerna välja mellan 
lammfärssås tillagad på lamm från går-
den, ekologisk tomatsås, pesto gjord på 
gotländsk basilika, svampsås med ekolo-
giska champinjoner.
 Responsen förra sommaren blev över 
förväntan och de har under vintern pla-
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ser eller har karantänrestriktioner som 
försvårar resor till andra länder. Många 
familjer upptäcker nu nya semestermål, 
inte minst Gotland och Fårö. 2021 har 
också utnämnts till Friluftslivets år och 
den skiftande naturen och stränderna har 
mycket att erbjuda.
 – Vi ser faktiskt ljust på kommande säsong 
och vågar satsa med mer personal den här 
sommaren. Många verkar ju vilja komma 
hit till Fårö. Det visar bland annat det sto-
ra antalet bokningar av hus, lägenheter och 
camping.

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

nerat för fullt för att finslipa verksam-
heten inför denna säsong.
 – Vår förhoppning till denna sommar är 
bland annat att gäster ska kunna beställa 
till exempel pasta för att ta med sig till sina 
utflykter på Fårö. Vår pasta med pesto är 
perfekt strandmat. I gårdsbutiken kommer vi 
återigen kunna sälja kött och skinn från går-
dens lamm som min bror Niklas föder upp. 
 Nytt i sommar är att Pastamakarna 
ska samarbeta med keramikern Cia Öst-
berg som kommer ha sommarverkstad i 
gårdens gamla stall och sälja sina alster. 
Pastarätterna kommer också att serveras 
på hennes keramik. Utbudet i butiken blir 
större och förutom Cias keramik kom-
mer det finnas hantverk från Malmgrens 
bokbinderi, Visby Glasblåseri, Berg Öst-
erdahl och handgjorda ekologiska tvålar 
från Gotland. 
 Allt talar nu för att fler kommer att 
välja att semestra i Sverige även denna 
sommar. Coronapandemin stänger grän-

Fotografi Markus Moström

Fotografi Pastamakarna

Fotografi Pastamakarna
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med 18 procent sedan förra året då pan-
demin bröt ut. I Fårösund har Jenny Hol-
gersson sålt tomter för 70 000 – 80 000 
per styck samt hus på vägen mot Bun-
genäs. På motsatta sidan av färjeläget har 
Jenny Holgerson förmedlat hus, bostads-
rätter och tomter vid Kronhaga Strand. 
Priser för obebyggd tomtmark vid Kron-
haga strand har under det senaste året le-
gat på 1,3 miljoner kr.
 – Har aldrig gått så bra som att sälja 

På Fårö och i Fårösund har mäklarna fullt 
upp med att visa tomter, förmedla hus och 
bostadsrätter.
 – Nu när det inte går att resa utomlands på 
samma sätt som tidigare har fritidshus blivit 
ett alternativ till utlandsvistelse. Utbudet av 
hus motsvarar inte den stora efterfrågan vil-
ket har lett till att vi har sålt fler tomter än 
vad vi någonsin gjort, säger Jenny Holgers-
son, mäklare på Fastighetsbyrån Gotland.
På Gotland har priserna på fritidshus stigit 

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

”HELT GALEN
EFTERFRÅGAN PÅ

TOMTER OCH HUS”   
Det är den samstämmiga uppfattningen bland byggare och mäklare 
på Gotland. Pandemin har lett till att de som tidigare har funderat 

över att skaffa lägenhet eller hus i södra Europa som i Spanien, 
Mallorca eller i Frankrike nu väljer Sverige.  

Strax innan Fårö kyrka uppförs 12 bostadsrättslägenheter i gårdsmiljö. Fotografi Markus Moström

Nybyggt hus intill restaurang Fårögården. Fotografi Markus Moström
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genomsnittspris för en normalstor tomt i 
ett ej havsnära område ligger på cirka 1, 
– 1,8 miljoner kronor.
 Vid Fårö kyrka, där Fåröhus värdshus 
tidigare legat, uppförs 12 bostadsrättslä-
genheter som delvis blir inflyttningsklara 
under sommaren. De är i storleksordning-
en 46 till 83 kvm, och kostar från 1,69 till 
2,79 miljoner kr.
 – De som har köpt är en blandning av Får-
öbor som vill bo där permanent samt personer 
som vill ha det som fritidsboende, berättar 
Linus Edwardson, mäklare vid Bertwig.
 Det finns många sommarboende famil-
jer och släkter som funnits på Fårö se-
dan decennier tillbaka. De har börjat sina 
sommarvistelser med att hyra små stugor 
av Fåröbor. De har sedan fått köpa mark 
av bönderna och därefter låtit bygga sina 
egna hus. 

under det senaste året. Försäljningarna går 
också väldigt fort. De som köpte här i om-
rådet för fem år sedan har gjort bra affärer. 
Bostadsrätterna har stigit med 500 000 – 600 

000 på två år. Då kostade en tvåa i parhu-
sen 2,3 – 2,5 miljoner och idag 3,1 miljon. I 
de första etapperna är priser på bostadsrätt 
något lägre än i de främre raderna.
 Till Fårö kör hantverksbilarna och 
transportlasterna med byggmateriel i skyt-
teltrafik. Överallt byggs det till eller nytt. 
Pandemin har medfört att många har stan-
nat kvar på ön, såväl yngre distansarbetan-
de som seniorer. Man renoverar, bygger 
om eller bygger Attefallshus. Hantverkare 
finns knappt att få tag på.
 Efterfrågan på fastigheter och tomter 
på Fårö är större än någonsin. Priserna 
på tomtmark som kan styckas av till fler 
tomter har sålts för , miljoner medan ett 

Ernst Nathorst-Böös (t.v.) var i -års ål-
dern när hans mamma, skådespelaren Bar-
bro Hjort af Ornäs hyrde hus vid Bohaka. 
Barbro, sönerna Thomas, Jörgen och Er-
nst, blev Fårö trogna sedan dess. Bröderna 
har alla byggt hus på Skär. Nu bygger Er-
nst ett nytt eget hus på en 4 000 kvm stor 
tomt vid vägen mot Skär med havsutsikt. 
Huset är långt ifrån de lådliknande hus 
som ifrågasätts i arkitekturdebatten. Det är 
ritat av Ernsts bror, arkitekt Thomas Nat-
horst-Böös och byggt som en gårdsmiljö. 
Ett bostadshus i gotländsk stil och en min-
dre fristående röd flygelbyggnad består av 
verkstad, gästrum och bastu. Flygelbygg-
nadens tak är täckt av solcellsplattor.
 – Vi hoppas att kunna vara självförsörjan-
de på el om ett år, säger Ernst.
 Vidare har en stor tank grävts ned un-
der gårdsplanen dit regnvatten ska föras 

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fotografier Markus Moström
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En diskussion pågår sedan länge på Fårö, 
såväl bland Fåröbor som deltidsboende, 
om det ökande byggandet. Frågorna som 
ställs gäller tomtstorlek, utformning av de 
nya husen, vattentillgången. 
Vi ställde frågan till Eva Ahlin (c), ordfö-
rande i Miljö- och byggnämnden.
 – Jag förstår den oro som finns gällande 
vattnet. Att grannars brunnar kan sina eller 
få in salthaltigt vatten när det borras efter 
vatten på nya avstyckade tomter. Därför har 
vi nu ett förslag på att det ska krävas till-

ned. Vattnet ska återanvändas till vattning 
av växter. Ett växthus ska anslutas till bo-
ningshuset.
 Ernst, 60 år, är verksam som ledarcoach 
och är gift med Hella Nathorst-Böös som 
är författare. De räknar med att kunna bo i 
det nya huset allt längre tider på året.
 Ansvarig byggare är Conny Östergren, 
från känd Fåröfamilj. Tillsammans med 
två medarbetare från Polen räknar han 
med att huset ska stå klart till hösten.
 – Jag tycker det smälter in bland andra 
gårdar och kommer inte att uppfattas som 
nybyggt om några år. 
 Själv är Conny kluven till att det byggs 
så mycket.
 – Jag försörjer ju mig på detta. Men jag är 
orolig över vatten- och avloppsfrågan.

stånd för en ny vattentäkt.
 För att få förhandsbesked till avstyck-
ning av mark ska säljaren bland annat visa 
att det finns vatten och avlopp. Men det 
är långt ifrån enkelt att klara en sådan ut-
redning.
 – Lagen gäller lika för alla. Men en del 
personer med ekonomiska resurser brukar an-
lita konsulter som kan hela processen. Andra 
får lära sig på egen hand eller gå samman 
med andra, säger Eva Ahlin.

Traditionella gårdsmiljöer och laduliknande byggnader, ofta med 
stora öppningar som går rakt igenom huskroppen, har varit ett 
återkommande tema i arkitekturen de senaste åren. Detta nybygge 
ligger granne med Fårös brandstation.

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fotografi Markus Moström
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Artikel av Ronnie G Lundin • Natur & Kultur

”Märta var liten och spenslig. Det röda hå-
ret lyste som guld i solskenet och näsan var 
prickig av fräknar. Nu var hon glad att hon 
varit tvungen att ställa undan skorna i bör-
jan av maj. Fotsulorna var hårda och inte 
längre så känsliga för de vassa stickorna på 
åkern efter det att höet var slaget.”
 Så inleds berättelsen om Märta, född 
vid Träska (Lilla Hoburga) på Fårö 1904. 
Vid nio års ålder lämnade hon hemmet 

EN BERÄTTELSE OM
LIVET PÅ FÅRÖ UNDER 

FÖRRA SEKLET
Kerstin Kalström är Fårös senaste författare. I december
2020 kom hennes roman ”Märta – I ungdomen guld” ut. 

eftersom föräldrarna hade det svårt med 
försörjningen. Vid Kalbjärga bodde Elma 
och Ville som inte hade några egna barn, 
och mot att Märta hjälpte dem med olika 
sysslor lovades hon mat, skor och skol-
gång.
 Kerstin Kalström är Fårös senaste för-
fattare som skildrar livet på Fårö. Genom 
sin svärmor Märtas berättelser får vi ur 
ett kvinnligt perspektiv en bild av hur det 

Boken är utgiven på Fårö Hembygdsförenings Förlag. Bokformgivning och fotografi Markus Moström
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Artikel av Ronnie G Lundin • Natur & Kultur

var att växa upp på ön under första hälf-
ten av 1900-talet.
 Kerstin är en pensionerad lärare som 
ännu är aktiv på Bergmangårdarna. Hon 
är född i Bunge och så småningom träffa-
de hon Birger som hon gifte sig med 1969. 
Därmed  kom hon att lära känna sin svär-
mor Märta ganska väl under de fyra år de 

bodde under samma tak innan Birger och 
hon byggde ett nytt hus på tomten. Märta 
berättade för Kerstin i små brottstycken 
om sin barndom och livet som bondmora 
på Kalbjerga gård. 
 I samband med att Märta blev utsedd 
till Årets idealmamma av Gotlands Alle-
handa 1970 började Kerstin fundera på 
att skriva en bok om hennes liv. Bara en 
generation bort men så tyngt av arbete, 
politik och andra fritidsuppgifter. Märta 
klagade aldrig, säger Kerstin, hon gjor-
de det generationer av kvinnor gjort före 
henne. Men under den senare delen av 

sitt liv kunde hon unna sig resor och hon 
köpte kläder till sig själv som hon stolt 
visade sonhustrun. Hon som alltid fått sy 
nästan alla kläder själv. Märta dog 1979 
efter ett långt liv.
 Det tog däremot tid för Kerstin att få 
tid att skriva om Märta. Familj, arbete 
och fritidspolitik gjorde att det drog ut på 

tiden. Hon hade samtalen med Märta i 
huvudet och kunde efter många år få ner 
dem på papper. Så förra året kom boken  
äntligen i tryck och mottogs på ett bra 
sätt av Fåröbor och andra. Lite synd var 
det att hon inte skrev ner allt som Märta 
berättade men de minnen Kerstin hade 
räckte väl till. Hon har bekostat boken 
själv men även fått en del bidrag från 
Fårö publiceringsfond och några till. 
 På min fråga om vad Märta skulle ha 
tyckt om en bok om henne blir Kerstin 
för en stund tyst. Det är svårt att veta, sä-
ger hon, men hon hade antagligen reage-

rat som när hon blev Idealmamma. Lite 
stolt men ville inte stå i rampljuset. Det 
var därför Kerstin skrev en ljus bok trots 
allt elände. Märta såg själv ljust på livet 
och Kerstin ville ha boken i samma stil. 
 Hennes make Birger fyller emellanåt 
i med skrönor och berättelser om tiden 
när modern levde och visar att det också 
finns en berättartalang hos honom. Två  
barn har de fått under åren. Dottern Sara 
har som så många andra flyttat från Fårö 
men sonen Fredrik har med familj har ta-
git över både det gamla huset och gården. 
Fredrik är gift med Barbro som tillsam-
mans med sin syster Lisa driver bageriet 
Sylvis Döttrar. 
 Kerstin är glad över att ha fått leva un-
der en bra tidsålder, inte minst för kvin-
nor med frihet, utbildning, välstånd och 
trygghet. Bara en generation tidigare, 
som på Märtas tid, var det bra mycket 
besvärligare att leva.
 – Det känns viktigt att kunna berätta om 
en tid med fattigdom, om kvinnors villkor 
och hur illa många behandlades.

Boken trycktes i 1000 ex och redan i vint-
ras var 00 sålda.
 – Jag är överväldigad över alla fina re-
aktioner jag mottagit. Inte bara från Fårö-
bor utan från andra runt om i landet. Hade 
aldrig trott att den skulle läsas av så många.
 Men någon ny bok lär det inte bli. 
Kerstin skrev denna för sin svärmors 
skull och det får räcka. Född i Bunge som 
sagt, men efter så många år på Fårö kan 
hon kalla sig en riktig Fåröförfattare.

Bild från artikel i Gotlands Allehanda 1970 där Märta blev utsedd till Årets idealmamma.

Kalbjerga gård. Okänd fotograf.
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Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

År 2000 visade en vän till Gisela Ehren-
traut från Tyskland ett fotografi på blom-
mande blåeld på Fårö.
 – Då bestämde jag mig för att besöka Fårö 
och Gotland. Och när jag kom hit visste jag 
att till denna ö måste jag återvända.
 Och detta har Gisela Ehrentraut, änka 
och pensionerad lärare, bosatt i staden 
Bielefeld, nära Hannover i Tyskland, 
gjort i tjugo år. Hon har kommit till Fårö 
under två veckor under vår eller sensom-
mar. 
 – Jag älskar naturen, havet, fåglarna och 
blommorna. I min telefon har jag en app där 
jag lägger in alla blommor som jag ser på 
mina vandringar, på svenska och på latin.
 Under sina många år som hon har-
kommit till Fårö har Gisela lärt sig mer 
och mer svenska, läser böcker på svenska, 
gärna kriminalromaner.
 – Helst sådana som utspelar sig på Got-
land och Fårö.
 Hur tycker hon då att Fårö har föränd-
rats under dessa tjugo år?
 – Inte när det gäller naturen. Jag älskar 
att vandra vid havet, bort mot Norsholmen. 

UTLÄNDSKA
FÅRÖBESÖKARE

Naturen, havet, fåglarna, blommorna har fått henne att återvända 
till Fårö år efter år. Gisela Ehrentraut är en av de många utländska 

besökare som blivit fångad av Fårös särpräglade natur. 

Se på fåglarna som tofsviporna, storspov, 
strandskatorna eller att sitta vid Ekeviken 
och läsa sena eftermiddagar. 
 Men visst har det byggts många nya hus, 
fler turister, fler restauranger och annan 
kommersiell verksamhet. Men jag föredrar 
att komma hit bortom högsäsongen.

Fotografi Lennart Thulin

Storspov. Fotografi Markus Moström
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Artikel av Ann Lindgren • Sport & Fritid

 – Istället för att sitta och ”gapa” på sina 
barn runt fotbollsplanen får föräldrarna själ-
va pröva på att jogga, sandlöpning, styrke-
intervallträning med mera under de fem da-
gar som fotbollsskolan pågår, berättar Han-
nes Buckard, 49 år.
 I genomsnitt brukar föräldragrupperna 
bestå av cirka 8 – 10 personer. En del är 
vältränade, andra långt ifrån. 
 – Jag hade inte sprungit på 15 år men 
Hannes anpassade träningen efter våra olika 
nivåer. Det var jobbigt och nyttigt. Härligt 
och få en egen tid medan Alexander var på 
fotbollsplanen. Och han blev också inspire-
rad att se mig träna, berättar en av delta-
garna, Lina Engström.
 Hannes har själv tillbringat alla sina 
somrar och lov på Fårö sedan han var 
barn. De deltagande föräldrarna lär känna 

För tredje året erbjuder Runcoaches, via Hannes Buckard, träning 
med föräldrar till barn som deltar i fotbollsskolan vid Sudersand. 

varandra och många fortsätter att träffas 
och umgås efter fotbollsskolans slut. 
 – De känner kanske inte så många här på 
Fårö och får genom träningen nya vänner, 
säger Hannes.
 För personer som inte vill träna i grupp 
finns det också under sommaren möjlighet 
att få enskild träning.
 Hannes Buckard är coachutbildad och 
har satt upp många utmaningsmål som 
bland annat Ultralöpning, det vill säga kla-
ra +100 km, och springa Stockholm Ma-
rathon på 2.4. I övrigt har Hannes tränat 
på elitnivå i flera olika lagidrotter och ar-
betar nu som tränare på Team Stockholm 
Marathon, Urban Tribes och SATS. Till 
vardags är Hannes Buckard verksam som 
egen företagare och sitter som styrelse- 
ledamot i flera bolag.

Fotografi Hannes Buckard

Hannes Buckard

HÅLLER IGÅNG
FÖRÄLDRARNA
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Artikel av Ann Lindgren • Natur & Kultur

Förra sommaren invigdes minnesplatsen 
i närvaro av Estlands, Lettlands och Li-
tauens konsuler på Gotland.
 Under andra världskriget tog sig mer 
än 11 000 flyktingar under strapatsrika 
förhållanden i överfulla båtar till Got-
land. Många av dem kom till Fårö och 
fåröborna ställde upp med räddningsin-
satser och hjälpte till med att baka och 
laga mat.  
 Initiativtagare till minnesplatsen, som 
invigdes sommaren 2020, var Kerstin 

TILL MINNE
AV LILLA ANNY

Vid Fårö kyrkogård finns numera en baltisk minnesplats till
minne av de många flyktingar som tog sig till Gotland under andra 

världskriget. Den är också en minnesplats för alla de som inte 
överlevde den svåra färden. 

Blomberg. Hon är Fåröbo och har sedan 
hon var barn pratat med äldre om hur det 
var under andra världskriget när de bal-
tiska flyktingarna kom. Som vuxen har 
hon under många år engagerat sig i flyk-
tingarnas historier. Hon har intervjuat 
många av de överlevande, skrivit böcker 
och gjort utställningar.
 Under en vecka hösten 1944 kom det 
800 balter, mest ester, till Fårö. Kerstin 
Blomberg berättar om hur en överlastad 
liten båt landade vid Langhammars en 

Fotografi Börje Karlsson

Fotografi Börje Karlsson
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Artikel av Ann Lindgren • Natur & Kultur

septemberdag 1944. Med ombord fanns 
August och Elise Himmist från Ösel till-
sammans med sina barn, den yngsta, lilla 
Anny, bara två månader gammal. Ett och 
halvt dygn hade de frusit på båten innan 
de tog sig i land. Lilla Anny klarade inte 
strapatserna utan dog vid framkomsten. 
Hon begravdes på barnkyrkogården vid 
Fårö kyrka.
 Hon har nu fått en egen gravsten med 
inskriptionen ”Till minne av lilla Anny”. 
Vid invigningen närvarade Estlands kon-
sul Riina Noodapera och Lettlands kon-
sul, och psykologen, Egil Linge. Tillsam-
mans satte de blommor, ringblommor 
och blåklint, som är Estlands national-
blomma, i vasen vid Annys grav. Sarah 
Riedel sjöng en vaggsång vid graven 
och ackompanjerades av sin man Viktor 
Skokic på bas.

Graven och minnesplattan har bekostats 
av Fårö Hembygdsförening. Graven står 
som en symbol för alla de flyktingar som 
inte överlevde den farliga färden över 
Östersjön. Ingen vet hur många de var 
som omkom.
 Kerstin Blomberg berättar om den 
fortsättning som har följt sedan invig-
ningen förra sommaren. 
 – I höstas när jag var och plockade lingon 
i Ava-skogen ringde det i min mobil från ett 
okänt nummer. Jag svarade och kvinnan sa: 
” Hej, jag heter Eha och är syster till Anny.”
 – Eha berättade att hennes man hade sut-
tit på en buss i Södertälje och där hade det 
legat en gammal tidning som han tog upp 
och läste. I tidningen fanns det en artikel 
om invigningen på Fårö och en intervju med 
mig. De tog kontakt med mig.
 Eha var 3, år när de landade som flyk-
tingar på Fårö. Hon har inga minnen 
från det men har alltid hört talas om sin 
lillasyster som dog och pappan hade alltid 
sagt att så snälla människor som de mött 
på Fårö hade de aldrig träffat igen.
 Eha berättade för Kerstin Blomberg att 
hon hade varit på Fårö två gånger och 
letat efter graven men inte funnit den.
I sommar kommer Eha till Fårö och får 
då se den nya gravstenen och minnesplat-
tan. Kerstin Blomberg:
 – Jag är mycket glad för denna kontakt, 
en riktig solskenshistoria. Det ska bli så fint 
att få visa henne graven i sommar.

Kerstin Blomberg. Fotografi Börje Karlsson

BOKA BANA
via Matchi.
Följ QR-koden

senaste nytt:

PADELPADEL & POOLPOOLVarför välja när man hinner båda.

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

Eller utmana familjen på även-
tyrsgolfbanan. 

VI SES!

www.sudersand.se
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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

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, 18 – 24 juli 2021
Läs mer om tävlingsklasser och gör din anmälan på www.faroopen.se
Följ oss för dagliga uppdateringar på www.facebook.com/faroopen
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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

www.intelligentbodywork.com

Kvalitativ träning året om 
Pilates • Yoga • Massage

Fårö Ekologiska
Försäljningar av ekologiska 

grönsaker, jordgubbar 
och potatis.

Öppet dagligen vid Prästgården Fårö, 
infart från Lauterväg.

Tel. 0706-81 56 64
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Ett givet stopp för Fårös alla besökare

Hos oss på Ebbes hittar ni skinnprodukter, kläder, 
skor, kunskap, lammskinn, inredning, väskor, humor, 
handskar, presentartiklar, glass och gotländskt hant-
verk. Nytt för i år är vår second hand-avdelning. 
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 finns 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 
utflyktsmål. Här serverar vi varma och kalla rätter 
samt hembakat i rustik miljö. Avnjut en lunch eller 
fika i vår matsal, på verandan eller i solen på vår 
härliga uteplats. För de minsta har vi anpassad 
barnmeny och en sandlåda.

På menyn finns 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
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– Jag skulle kalla Julia för ”stumpan” men 
så blev det ”skumpan”. Och vi är ju kom-
panjoner därav namnet ”Skumpanerna”, 
berättar Linda.
 I slutet av november 2020 satte de igång 
med pizzabakandet och take away försälj-
ning från sin lånade vagn vid Indiska 
restaurangen SUKH i backen ned mot 
färjeläget. Efterfrågan blev över förvän-
tan och fram till maj månad i år hade de 
bakat 2 00 pizzor. 

MED NYSTART I 
LIVET SATSAR DE PÅ 

FÅRÖSUND

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Två livsöden bakom sig förde de två kvinnorna samman. Nu 
är Julia Levini och Linda Piri sambor i Fårösund och driver 

foodtrucken ”Skumpanerna”. Namnet är en ordvits.  

 – Vi började ned att testbaka hemma i 
köket och lät kompisar komma och provs-
maka. När vi var nöjda berättade jag via 
facebook om att vi skulle öppna pizzaför-
säljning. Klockan 17 öppnade jag luckan på 
vagnen och tjugo över fem fick jag panik. 
Kön ringlade sig ned mot vägen och folk fick 
vänta i timmar. Men de var förstående och 
den kvällen bakade jag 44 pizzor i den enda 
ugn som vi hade då. Telefonen slutade aldrig 
att ringa. Det var helt galet, säger Linda.

Fotografi David Ruthström

Julia Levini och Linda Piri. Fotografi David Ruthström



88
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 2021

89
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 2021

De har numera ett bokningssystem så att 
kunder kan förbeställa pizzor till ett visst 
klockslag. Surdegen till pizzorna sätts två 
gånger i veckan och får kalljäsa i 48 tim-
mar. Priserna på nybakade pizzor ligger 
från 8 till 120 kronor för Pizza Premium.
 Julia har tidigare arbetat i restaurang-
kök, varit egen företagare inom IT men är 
numera lärare i Slite. Linda har en bak-
grund som musiker och redovisningskon-
sult i Stockholm. Hon är frånskild med 
tre pojkar i åldrarna 10, 8 och  år. Julia 
har en son på 12 år. Tillsammans hyr de 
ett hus som ligger nära restaurangen.

I sommar hoppas Linda och Julia att ha 
fått levererat en vagn som de köpt från 
Kina. Planen är att den ska stå innanför 
muren vid färjeläget med ett 20-tal sitt-
platser och en loungedel. De kommer att 
sälja pizzor, sallader, pasta och italienska 
delikatesser samt ha tillstånd för öl och 
vinförsäljning. 

Fotografi David Ruthström

Vilka reaktioner har ni fått från restau-
ranger och caféer runt omkring i Fårö-
sund?
 – Bara positiva. Vi konkurrerar ju inte då 
vi har olika inriktning. Vår förhoppning är 
att bidra med att utveckla Fårösund. Det är 
viktigt att Fårösund kan växa och vara en 
ort som lever året runt.
 De kommer också att flytta sin vagn 
till olika event bland annat har de bok-
ning till ett bröllop på Fårö i början av 
september. 
 – Då ska vi servera lunch och nattamat.

Linnea Holtze och Maria Möllerström är 
dagens första kunder.
 – Vi är jättehungriga och enormt sugna på 
pizzor!

Linda levererar dagens första beställning till Linnea och Maria. Fotografi David Ruthström

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café
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Förturen missbrukas av dem som inte har 
rätt att köra i den. Skyltningen upplevs 
ofta som otydlig och många besökare, inte 
minst utländska, har svårt att tolka vad 
som gäller. Enligt planerna ska det dock 
bli lättare att förstå skillnaden mellan de 
olika filerna.
 – Hela skyltningen måste förbättras och 
linjerna målas om. Till och med polisen står 
ofta i fel fil, berättar Thomas Nyman.

Thomas Nyman tillträdde posten i mars 
förra våren efter att ha varit anställd 
på Destination Gotland i 17 år, först 
som styrman och under de sista tio åren 
på personalavdelningen med ansvar för 
budgetering. Men i botten är han utbil-
dad sjökapten. Hustrun är kabinvärd 
på Destination Gotland och familjen, 
som också består av två tonårsbarn, bor 
i Lärbro.
 Förr om somrarna har många besökare 
till Fårö avskräckts av de timslånga köer-
na till färjan. Men numera går tre färjor 
i skytteltrafik mellan Fårösund och Broa 
under högsäsong och de långa köerna är 
historia. I snitt fraktas uppemot 1000 bilar 
per dag under juli månad.
Budgeten för färjetrafiken är cirka 30 mil-
joner och färjerederiet har 14 fast anställda 
och på sommaren ett 20-tal.  Färjans be-
sättning består alltid av en befälhavare och 
en matros. Under normalsäsong arbetar 
de i 12-timmarspass kl 07.00 –19.00 eller 
19.00 – 07.00. 
 Bofasta och olika yrkeskategorier har 
rätt att köra i förtursfilen till färjan under 
perioden 1 juni –1 augusti. Men många 
vittnar upprört över att det är alltför ofta 
som bilister utnyttjar förtursfilen för kom-
ma med färjan. ” Där står vi snällt och vän-
tar i kön men bli omkörda av bilister som 
definitivt inte är några fåröbor”, är en vanlig 
kommentar.   

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

FÄRJA ELLER BRO? 
FÄRJA OM THOMAS

FÅR BESTÄMMA.   
Vi kallar honom ”kaptenen över sundet”, Thomas Nyman,

men den formella titeln är sektionschef vid Färjerederiet Fårösund. 

Fotografi Lennart Thulin

Thomas Nyman. Fotografi Lennart Thulin
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Under 2021 ska Trafikverket och Färjere-
deriet förhandla om framtida års turlistor. 
Uppehållen klockan 09.00 och 12.30 kan 
därmed komma att tas bort. Behovet av 
större färjor är dock mest angeläget, anser 
Thomas Nyman. De nuvarande färjorna 
har som mest plats för 0 fordon. 
 – Vi önskar färjor som kan ta 60 fordon. 
Då kan vi också ta med de bilar som riske-
rar att bli stående kvar utan att komma med 
ombord. 
 En bro till Fårö har diskuterats under 
många år. Trafikverket har meddelat att 
man är beredd att betala upp till 60 mil-
joner kronor för en bro, resten av finan-
sieringen skulle Region Gotland stå för, 
sannolikt flera hundra miljoner. Men poli-
tikerna på Gotland ser ingen möjlighet till 
att gå in som medfinansiär utan vill istäl-
let arbeta för bättre färjeförbindelser med 
miljövänliga färjor.

 – Jag talar givetvis i egen sak. Men jag 
föredrar moderna, miljövänliga färjor fram-
för en bro.
 Framtidens färjor kommer också att dri-
vas av el. År 204 ska alla Trafikverkets 
färjor vara klimatneutrala. Försök med 
självladdande färjor prövas nu vid leder i 
Stockholms skärgård. Trafikverkets plan 
är att Fårösundsleden får en elladdhybrid-
färja 2027. Den andra färjan konverteras 
2033 för att bytas ut mot en ny 2036. Båda 
färjorna ska ta 60 bilar vilket ökar kapaci-
teten med 0 procent. Så kallade LIN- fär-
jor finns också men på Fårösundsleden går 
det inte att sätta in en sådan.
 – Det är för lång sträcka över sundet,
för djupt och för strömt, säger Thomas
Nyman. 

Fotografi Lennart Thulin

Han stöder också Fåröföreningarnas öns-
kemål om att förturen bör gälla året runt 
och inte bara som nu under en begränsad 
tid, då det skulle underlätta även för fär-
jepersonalen. Under Coronapandemin är 
det fler seniorer som stannar kvar på ön 
samt många yrkesaktiva som arbetar på 
distans. Trycket på att komma med färjan 
har blivit större. För Fårös näringsidkare 
och övriga boende innebär detta att de 
ofta blir stående kvar genom att färjan går 
iväg fullastad.
 Bland Trafikverkets 39 allmänna färjele-
der från Överkalix i norr till Kristianstad 
i söder har Fårösundsleden under pande-
min ökat mest vad gäller antal fraktade 
fordon.
 – Vi ser ju att det är fler som stannar kvar 
i sina fritidshus på Fårö, såväl seniorer som 
yngre som jobbar på distans. Och detta är en 
trend som vi tror kommer att bestå även efter 
pandemin, säger Thomas Nyman.

Vid stora besökshelger som vid Kristi 
Himmelfärdsveckan sattes i år in extra-
färjor, dubblering av färjor har i år också 
skett tidigare på säsongen vilket ska fort-
sätta även in under september är förhopp-
ningen.  
 Ett annat starkt drivande krav från Fårö 
och även näringen på Gotland är att fär-
jans uppehåll, vintertid klockan 09.00 och 
12.30 ska slopas. Följden blir ofta att fär-
jorna klockan 09.30 och 13.00 blir fullasta-
de och fordon lämnas kvar. Färjan vänder 
endast tillbaka och hämtar upp resterande 
fordon om det är fler än åtta fordon som 
är kvar.
 Thomas Nyman är dock mer tveksam 
till möjligheten att ta bort de två uppe-
hållen.
 – Detta är besättningens frukost- och 
lunchraster och är avtalsreglerat. Men dis-
kussioner pågår om det är möjligt att sätta 
in extrapersonal under de här tidpunkterna.

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fotografi Lennart Thulin
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Bistro Albatross & Elsie’s Café 
Kravmärkt krog och café. Vacker 
uteservering med havsutsikt över hela
Alnäsaviken. Öppet varje dag från den
2 juni från 11.30. 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

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, afterbeach, middag och möjlighet för 
bokade arrangemang och konferenser. Vi 
erbjuder även take away och fri utkörning på 
Fårö. Beställ via appen ANCON ORDER.
Frågor/bokning: info@farostrandcafe.se
eller 070-217 12 13

05

Gåsemora Gårdskrog (Mersmak av Fårö)   
Omsorgsfullt tillagad mat och utvalda drycker 
serveras i en vacker gotländsk gårdsmiljö med 
anor från 1700-talet. Besök gärna vår hemsida 
för mer info om middag och bokning.
Kontakt: 0707-36 00 63, gardskrog@gasemora.se 
www.gasemora.se/gardskrog
Facebook: Gåsemora Gårdskrog
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11

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

12

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

13

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 

14

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

15

Fårö Krukmakeri
Butik & Verkstad. Prova att dreja & måla 
på keramik. Öppet från 13 juni. Info om 
öppethållande & bokning av drejning & 
målning på vår webbsida.
www.farokrukmakeri.se

16

Fårö Hantverkshus
Vi är några fåröbor som älskar handarbete 
och kreativa projekt. I vår butik vid Fårö 
kyrka säljer vi våra alster under sommaren.
Öppet dagligen från 28 juni mellan 
10.30 –16.00. Välkomna!
Kontakt: 0708-45 29 87

Epost: farohantverkshus@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/farohantverkshus

06

Kutens Bensin/Crêperie Tati  
Franska crêpes och galettes till musik från 
amerikansk jukebox. 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

07

Manges 
Ett mysigt och prisvärt fastfood café beläget 
bredvid Fårö fyrplats. Sortiment med gyros, 
hamburgare, finkorvar, sallader, mackor, glass, 
drickor, kaffe och kakor. Välkomna önskar 
Mange och Lisa.
Kontakt: 070-570 70 28

Epost: magnus_ostensson@hotmail.com
Hemsida: www.manges.nu
Facebook: manges fastfood café

08

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

09

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

10

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
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23

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 juli–augusti. Välkomna till 
Fårös biograf!
Kontakt: Epost: info@sudersandsbion.se
Hemsida: sudersandsbion.se
Facebook: sudersandsbion

24

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

25

Fårö Fyrhistoria
Fårö fyrplats. K-märkt. Självguidning mellan 
olika lässtationer. Från byggnation 184 via 
tekniska utvecklingen, linssystem, lampor, 
kanoner, elektrifiering till avbemanningen 1977. 
Arbetslivet på fyrplatsen.
Kontakt: 070-570 70 28

Epost: magnus_ostensson@hotmail.com
Facebook: fårö fyrhistoria

26

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

27

Fårö Intelligent Bodywork 
Kvalitativ träning året om. Pilates, Yoga, 
Massage . Personlig träning, Gruppträning, 
Skräddarsydda workshops. Spec. på 
smärthantering och bäckenbotten. Aktuellt 
schema finner du på hemsidan.
Epost: andrea@intelligentbodywork.com
Hemsida: www.intelligentbodywork.com 
Facebook: Fårö Intelligent Bodywork

Sport
& Fritid

17

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

18

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

19

Laterna Magica Bokhandel 
I Fårös äldsta affär samsas klassiker med
beatnoveller. Öppet 2 juni till 20 augusti.
Därefter öppet vid förfrågan.
Kontakt: 0702-03 89 24

20

Vildplocket
Handla hållbart i ett gammalt hönshus vid 
Broa färjeläge! Här bjuds ett saligt virrvarr 
av vintage, 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

21

Bergmancenter
Bergmancenters nya utställning – Lek, lust och 
ljus – berättar genom föremål, citat, filmklipp 
och en rik bildskatt historien om Ingmar 
Bergman, Fårö och filmerna han spelade in 
här. Hos oss kan du också delta i guidade turer 
och ta en fika på kafé Törst.
www.bergmancenter.se

22

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. 
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28

Fårö Open
”A smashing event since 1973”. Tennis-
turneringen för alla. På tennisbanan vid 
Carlssons på Fårö, Sudersand, 18 – 24 juli.
Anmälan senast den 16 juli på vår webbsida 
eller på anslag vid tennisbanan.
För dagliga uppdateringar:
www.facebook.com/faroopen
www.faroopen.se

29

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

30

Solyoga  
Varmt välkomna att för sjätte sommaren och 
yoga på Sudersand till ljudet av havet, vinden 
och fåglarna. Varje måndag och fredag kl 
08.1– 09.1 under veckorna 27 –30. Drop in 
10 kr. Varma kläder när solen inte är med 
oss och vi ställer in vid regn. Vi ses i sanden 
sommaren 2021.
Mer info: www.solyogastudio.se

31

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

Mer info: www.faroislandshastar.se

32

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 diskplatser. 
Campingen är öppen säsong 2021 mellan den 
21 juni och 29 augusti. 
Mer information: www.ekevikenscamping.se
eller telefon: 073-303 30 94

33

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

34

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 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)
Tel: 0498-22 43 43

Mob: 0708-13 03 25

K.S. Gräv & Mark AB
Kristian Sandelin. Grävarbeten utföres.
Adress: Bunge Annex 111, 62464 Fårösund
Kontakt: 0767-16 98 86

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
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Fårö & Gotland känns som utomlands - fast hemma!

Sudersands restauranger, caféer & alla andra härliga aktiviteter 
satsar för ett underbart och härligt 2021. 

Sudersand erbjuder det mesta - stugor, villor, camping, pool,
sandstrand, äventyrsgolf och nu även PADELBANOR!

Vi önskar er alla välkomna till Fårö.
Vi ses!

HEMESTER www.sudersand.se

AKTIV SEMESTER
Är du för rastlös för solstolen?

På Sudersand fi nns gym, gruppträning, 
löpspår, cykeluthyrning, äventyrsgolf, 
padelbanor, volleybollbana, surfbrädor, 
SUP, massage, yoga och mycket mer. 

Sudersand erbjuder det mesta - stugor, villor, camping, pool,

Nyheter:
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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.  
 

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

Kontakt, gudtjänster & konserter: 
svenskakyrkan.se/norragotland

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, 

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.se

www.facebook.com/
solhagacamping.se
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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

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
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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.  

2021 firar vi 30 år som byggföretag på 

Gotland. Vi har över 40 medarbetare som 

tillsammans ger oss en styrka och 

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

www.kibbas.se 

Vad undrar du?
Har du frågor rörande din ekonomi? Vi finns 
här för dig! Vi erbjuder rådgivning för både 
privatpersoner och företag. 
 
 
På swedbank.se/kontakt hittar du olika sätt att nå oss på och kan välja 
det som passar dig bäst. Nu erbjuder vi även digitala möten!

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
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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

markus@brandessence.se
www.instagram.com/brandessence
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Vi tar hand om era trycksaker 
och levererar över hela Sverige.

www.ivisbytryckeri.se

Vi tar hand om era trycksaker 

Njut av Faro!
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Håkan Nesser vid Ryssnäs. 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.


	Första sida
	Sid 2-3
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