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Vi gör det lika tryggt att handla i andra hand som att köpa nytt med 
samma prestanda, kvalitet och minst ett års garanti. Det gör också 
skillnad för miljön – genom att välja återanvända produkter minskar 
du utsläppen av växthusgaser och sparar på jordens råvaror.

Se hela vårt sortiment på shop.inrego.se

Datorer och mobiler 
till halva priset!

10%
med rabattkod

rauk på
shop.inrego.se

08-501 090 00          info@inrego.se          inrego.se

Gäller till 31/8-2019
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Njut av Fårö!
Vi tar hand om era trycksaker och 

levererar över hela Sverige.
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VI ÄR STOLTA ÖVER ATT SVERIGES ARTISTELIT 
VÄLJER ATT BESÖKA DEN GAMLA HÖLADAN PÅ FÅRÖ.

9/7 LINNEA HENRIKSSON 
       + SMITH & THELL *FÅTAL KVAR

16/7  ULF LUNDELL *SLUTSÅLT

23/7 SARAH KLANG
25/7 MIRIAM BRYANT *FÅTAL KVAR

30/7 WEEPING WILLOWS *FÅTAL KVAR

PS. 
Våra konserter blir oft

a slutsålda..

Först till k
varn. Syns i sommar! 

BILJETTER & MER INFO
SOMMARKVALLPAGASEMORA.SE
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Förord

Under högsäsongen går de tre färjorna 
i skytteltrafik över sundet. Under juli 
månad förra sommaren fraktades drygt 
25 000 bilar på färjorna. Fårö har alltid 
lockat besökare men numera sjuder det 
även i Fårösund med olika aktiviteter. Vi 
berättar om den sociala samvaro som de 
boende upplever med musik, film, vin-
provning, quiz på båtklubben, motions-
rundor, bad, bastu och golf.
 Den nye mack- och marinaägaren 
Magnus Frej har byggt ett litet hotell av 
en gammal barack och hyr ut hangaren 
vid marinan till fester. Förra sommaren 
spelade Thåström där. Prima Gård vid 
Bunge är ett andhål med ekologiskt café 
och hantverksbutik. 
 På Fårö pågår ständig utveckling. 
Sudersand Resort satsar på att attrahera 
besökare året runt. Till årets sommar 
har den gamla badrestaurangen byggts 
om och har ny välkänd krögare inom 
branschen. Vid Sudersand finns också 
Sudersannas ”barhäng” på stranden och 
en bit längre upp finns Fårö Strandcafé 
med livemusik.
 Stränderna i all ära men kulturen har 
stort utrymme på Fårö. Konstnärerna 
som bor på Fårö beskriver hur de inspi-
reras av det speciella ljuset, havet och 
förändringarna i naturen. Vi berättar om 
några av dem och om de musikupplevel-
ser som bjuds på under en Liten Kultur-
vecka i Svarta Fåret vid Broa. 
 Vi uppmärksammar att den folkkäre 
Fåröprofilen och författaren Lennart 
Hellsing skulle ha fyllt 00 år 5 juni i år.
 Årets Bergmanvecka är den sexton-
de i ordningen och i år medverkar flera 

VÄLKOMMEN TILL
FÅRÖ & FÅRÖSUND

skådespelare som arbetat med Ingmar 
Bergman, inte minst regissören Harriet 
Andersson. Christina Schollin och Per 
Myrberg deltar också i ett samtal om 
Bergman och filmen ”De två saliga”. 
Bergmancenter är öppet hela säsongen 
med utställningar, guidade turer och 
filmvisningar. I samma byggnad presen-
terar Fårö Museum en kulturhistorisk 
utställning om Fårö från vikingatid fram 
till idag. 
 Konserterna vid Gåsemora är populära. 
I sommar uppträder Linnea Henriksson, 
Ulf Lundell, Sara Klang, Miriam Bryant 
och Weeping Willows.
 Genom denna guide vill vi ge er be-
sökare, deltidsboende, Fårö- och Fårö-
sundsbor tips om alla de många möjlighe-
ter till upplevelser och aktiviteter på Fårö 
och i Fårösund. Allt från bad, restau-
ranger, musik, konserter, föredrag, film, 
naturvandringar, marknader, utställningar, 
konst, design, hantverk, cykling, ridning, 
yoga, tennisturneringen Fårö Open, den 
årliga fotbollsskolan som firar 25 år, barn-
körveckan och mycket annat. 

Till sist önskar vi er alla en innehållsrik 
vistelse. Var också rädd om naturen, 
plocka upp skräp efter er och följ de res-
triktioner som gäller för naturreservat och 
strandskyddsområden.

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 998 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 5 mars – 5 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 5 mars – 5 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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Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Allt fler upptäcker numera Prima Gård 
som ligger i Bunge. Det är en kalkstens-
gård från 600-talet där familjen Ahlström 
bor och driver gårdsbutik, bageri och kafé.
Emma och Martin, båda med bakgrund 
från Småland, men senare bosatta i Lim-
hamn i Malmö med två barn och ett hek-
tiskt pussel för att få vardagen och yrkes-
karriären att gå ihop.
 – Vi kände att vi inte ville leva det livet. 
Vi sålde huset och flyttade först till Visby och 
sedan till Fårösund där vi hyrde på Kronha-
ga Strand. Visste att den här gården var till 
salu och slog till.
 Tillsammans har de skapat Prima Gård 
med egna odlingar, höns, Emmas egentill-
verkade keramik, föremål i trä och metall. 
 De är också självförsörjande på bland 
annat tryffel, kajplök, ramslök, fikon, 
björnbär och äppelmust.

 PRIMA GÅRD
I BUNGE

Emma och Martin Ahlström och deras två barn lämnade det 
hektiska storstadslivet i Malmö för att så småningom landa i Bunge 

där de skapat ett nytt liv och driver populära Prima Gård. 

Emma och Martin Ahlström med barnen Alice, Henning och Hjalmar. Fotografi Åke Didriksson

Fotografier Emma Ahlström
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Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Fotografier Emma Ahlström

 – Allt är ekologiskt, giftfritt och närprodu-
cerat. Till och med tallrikarna i keramik som 
Emma har gjort, berättar Martin.
 Barnen Alice och Henning går i skola 
i Fårösund. Minstingen Hjalmar  måna-
der hänger med i sele på mammas mage. 
Emmas pappa, som själv kallar sig ”dräng-
en” är ett stort stöd varje dag. Förutom på 
onsdagar då han spelar golf med vetera-
nerna på Slite GK.
 Prima Gård har blivit ett eftertraktat 
ställe för att hålla bröllopsfester och födel-
sedagskalas. 
 – Förra sommaren hade vi fem stora bröl-
lop med 80–100 personer, ett var till och med 
på 130 gäster. För att klara dessa stora fester 
hyr vi givetvis in personal från trakten.
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Kronhaga Strand, strax norr om färjeläget, 
är ett exempel på den positiva utveckling-
en. Projektet påbörjades för ett tiotal år se-
dan. Numera finns där ett 50-tal bostäder 
i friliggande villor, lägenheter i radhus eller 
parhus. Ytterligare en etapp med ett 5-tal 
bostäder är på gång. Försäljning av tomter 
pågår och priserna ligger mellan  250 000 
och  350 000 inklusive vatten och avlopp.  
 Storleken på tomterna är ca 000 – 200 
kvm. Bostadsrättslägenheterna, som är i 
storleksordningen drygt 60 till 00 kvm, 
kostar från  250 000 till 2 500 000 kronor 
och har en avgift på cirka 3 500 kr/mån 
plus egen kostnad för värme. Villorna när-
mast havet går på 4 – 5 miljoner. 
 Vi träffar fastighetsmäklare Jenny Hol-
gersson från Fastighetsbyrån. Hon har 
flera års erfarenhet av förmedling i detta 
område och runt Fårösund samt på Fårö.
 – I början när Kronhaga började byggas 
tog det lång tid att hitta köpare. Men under 
de senaste tre åren har det varit helt annor-
lunda. Lägenheterna uppskattas för att de är 
bekväma och håller hög kvalitet. Närheten 
till havet, den gemensamma bryggan med 
bastu, motionshallen och servicen i Fårösund 
uppfattas också mycket positivt, berättar 
Jenny Holgersson.
 I Kronhaga används 0 procent av bo-
städerna som fritidsboende. De som bor 
där permanent, 30 procent, är huvudsakli-
gen barnfamiljer eller äldre som bott i hus 
på Fårö eller Fårösund och vill bo bekvämt 
med modern standard. Alla bostäder har 

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fårösund har vuxit i populäritet för permanent och deltidsboende. 
Havet, den vackra naturen och närheten till service och fritids-

aktiviteter har fått flera att se fördelarna med området.  

klinker av gotlandssten på golven, helkak-
lade badrum och eldstad i vardagsrummet.
Efterfrågan på fritidshus på Gotland är 
fortsatt stor. Under de senaste fem åren 
steg priserna på fritidshus med  procent 
i landet men på Gotland ökade priserna 
med hela 0 procent. En oro råder dock 
på bostadsrättsmarknaden, framför allt i 
storstäderna. Hur påverkar detta priserna 
på fritidshus?
 – En mindre nedgång kan det bli men nå-
got stort prisfall på fritidshus tror jag inte på, 
säger Jenny Holgersson

Fotografi Fastighetsbyrån

DET SJUDER I 
FÅRÖSUND

Jenny Holgersson. Fotografi Åke Didriksson



8
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 209

9
FÅRÖ & FÅRÖSUND – DIN GUIDE 209

”Som att bo mitt i en levande tavla…”
Artur Ringart och hans hustru Connie le-
tade fritidshus i Stockholms skärgård, Mä-
laren, Halmstad men hittade drömstället i 
Fårösund nämligen Kronhaga Strand. 
 – Här finns allt. En enastående utsikt över 
havet – som en levande tavla, bryggan, bas-
tu, gemenskapen och närheten till allt. Vi har 
motionsslingor, sim- och gympahall med möj-
lighet att också spela tennis och en kilometer 
till mataffären, Bungehallen. 
 Journalisten Artur Ringart började på 
radion på mitten av 90-talet där han led-
de musikprogrammet Skivspegeln. Kom i 
början av 980-talet över till TV-sporten 
där han var med och startade Lilla Sport-
spegeln samt var programledare i Sport-
nytt. År 994 gick Artur Ringart vidare till 
TV4 där han blev redaktör för kanalens 
nya sportredaktion. 
 För ett par år sedan startade han till-
sammans med Fredrik Lundberg nyhets-
sajten News55. Det är en nyhetsportal 

som vänder sig till läsare med ”livserfa-
renhet” som de själva uttrycker det. Ny-
hetsbreven är gratis och varje brev inleds 
med en dagsaktuell kommentar av Artur 
Ringart. News55 ordnar också ett 30-tal 
seniormässor runt om i landet där ofta 
kända 65+journalistprofiler medverkar.
 Både Artur och Connie Ringart är med-
lemmar i Slite Golfklubb. Som ägare till 
fastighet i Kronhaga ingår två spelrätter på 
Slite GK. Även tillfälliga hyresgäster kan 
också utnyttja dem.
 – Vi är flera golfspelare här i Kronhaga 
och brukar ha en liten tävling på Slite.
 Artur är också aktiv inom Slite GK som 
styrelseledamot. Han övertalar alltid sina 
golfade vänner och bekanta från fastlandet 
att ta en runda på Slitebanan.
 – De uppskattar den och tycker om varia-
tionen av hålen.
 I augusti förra sommaren arrangerade 
klubben en tävling för eliten inom svensk 
damgolf. Deltagarna berömde banan och 

hur tävlingen genomfördes. Svenska Golf-
förbundet som var ansvarig för tävlingen 
var mycket nöjd och vill gärna genomföra 
fler elittävlingar på Slite GK i framtiden.

”Aldrig i h-vete Fårösund”
Anna och Bertil Gabrielsson är välkända 
Fåröbor. De är lammbönder och satsade 
för några år sedan på att bygga ett eget 
gårdsslakteri och en butik ”Fårölamm” 
med försäljning av detaljstyckat och för-
ädlat lamm, korv, lammskinn, hantverk. 
20 tog sonen Niklas över uppfödning-
en av lamm. Anna och Bertil flyttade till 

en släktgård på Broa som de arrenderat 
sedan slutet på 990-talet. När den sål-
des stod de utan bostad eftersom dottern 
Hanna och hennes familj flyttat in i huset 
på Lansa.
Niklas föreslog att de skulle titta på ett hus 
i Fårösund nämligen Kronhaga Strand. 
Bertils första reaktion var ”Flytta till Fårö-
sund – aldrig i h-vete”.
Men så säger Bertil inte i dag där han står 
med sin tubkikare på den översta våningen 
och tittar ut över sundet. Följer alla sjö-
fåglar och ser även då och då örnar som 
seglar över Fårö.

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Artur Ringart. Fotografi Åke Didriksson

Anna och Bertil Gabrielsson. Fotografi Åke Didriksson
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Ett av Kronhaga Strands parhus i bostadsrättsform. Fotografi Fastighetsbyrån / Jörgen Kristiansson

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service
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Anna och Bertil köpte och flyttade in i två-
våningshuset på 95 kvm i oktober 20. 
De stortrivs.
Anna Gabrielsson:
 – Här är helt fantastiskt. Vi går till gym-
met tre gånger i veckan, vi har en härlig so-
cial samvaro med musik, quiz på båtklub-
ben, vinprovning, Kuno med filmvisningar.  
Dessutom – man känner sig trygg här, det 
lyser i husen på kvällarna. 
Bertil Gabrielsson:
 – Djurlivet, fåglarna, båttrafiken gemen-
skapen med gubbarna i bastun. Jag är också 
med i sjöräddningen och känner mig i hög 
grad delaktig i livet här.

Tillsammans på norr
På Kronhaga Strand bor numera också 
paret Kerstin Blomberg och Gustaf Ed-
ström. Kerstin är en välkänd profil på 
Fårö där hon har kvar sin vackra gård vid 
Ava. Sjuksköterskan Kerstin har i hela sitt 
yrkesliv verkat för att hjälpa utsatta barn 
till att få en bättre tillvaro. Sedan 980-ta-
let har hon arbetat för att bistå asylsökan-
de och flyktningar på Gotland. Kerstin är 
också aktiv i nätverket ”Tillsammans på 
norr” som bildades i november 205 när 
den första bussen med asylsökande kom 
till Fårösund.

Sin förankring på Fårö överger hon 
aldrig: – Även om jag bor här är jag fortfa-
rande Fåröbo och skriven på Fårö.

Det sjuder i Fårösund
Fårösund är en liten ort men med stora 
möjligheter, tror en grupp Fårösundsbor 
som vill satsa på ett utvecklingsbolag för 
Fårösund. En av dem är konsulten Tho-
mas Antser.
 – Vi vill att Fårösund ska vara en attraktiv 
ort att besöka, flytta till permanent eller som 
deltidsboende. Vi vill locka företag att inves-
tera och göra Fårösund till en levande plats. 
Det finns en folkhögskola, ett stort utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter, filmproduktion, 
föreningsliv, affärer. Skolan ska vara så bra 
att familjer vill sätta sina barn där. 
 I Fårösund finns den legendariska bio-
grafen Roy och sedan några tillbaka den 
aktiva föreningen KUNO – Kulturfören-
ing Norra Gotland. Föreningen ordnar 
filmvisningar för stora och små året runt 
i Kustateljén.
 Bunge socken där Fårösund ingår har 
sedan militärutbildningen vid KA3 stäng-
des tappat invånare men under senare tid 
har trenden brutits och förra året ökade 
antalet bosatta med 34 personer till 98 
personer.

”Jag vill utveckla oslipade diamanter”
Entreprenören och visionären Magnus 
Frej har tagit över macken, Fårösunds 
marina i hamnen och byggt om baracker 
till hotell vid vägen till återvinningen och 
Kronhaga Strand. Barackerna var under 
KA3-tiden försvarets ritkontor. Nu har det 
förvandlats till 0 dubbelrum med nam-
net Hotell F-Grå. Magnus Frej har arbetat 
inom fastighetsbranschen. Sålt och byggt 
om olika typer av objekt. Eller som han 
själv beskriver det:
 – Jag har utvecklat oslipade diamanter…
Han bor inte permanent på Gotland men 
har fritidshus i Anga på östra delen av ön 
och där han vuxit upp under somrarna. 
Magnus och hans sambo Mahnaz Soldans 
hoppas dock att de ska kunna flytta till 
Fårösund.
 – Jag blev såld på norra Gotland när jag 
första gången kom till Furillen och senare 
Bungenäs. 
 När Fårösunds Marina var till salu slog 
han till direkt. Förra sommaren arrangera-

de han en publiksuccékonsert med Joakim 
Thåström i den stora hangaren. Hanga-
ren vid havet vill Magnus Frej utveckla till 
en eventlokal för till exempel 50-årsfester 
och bröllop. Han har också planer på att 
skapa en småbåtshamn med 40 – 50 fasta 
båtplatser.
 Den stängningshotade macken köpte 
Magnus Frej tillsammans med kompanjo-
nen och byggaren Morgan Gustafsson. De 
har byggt om lokalen och utökat den med 
en liten restaurangdel och en uteplats. 
Macken fungerar också som reception till 
hotellet. Där ska man också kunna hyra 
elcyklar för att ta sig runt i området eller 
åka över till Fårö.
 – Tanken är att personer mer spontant ska 
kunna åka över till Gotland med färjan utan 
bil och ta bussen i Visby hit till Fårösund. 
Jag ser en stor utvecklingspotential för Fårö-
sund, avslutar Magnus.

Kerstin Blomberg. Fotografi Åke Didriksson Thomas Antser

Mahnaz Soldans och Magnus Frej. Fotografi Åke Didriksson

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service
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Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Från kioskens veranda kan du betrakta 
ett fantastiskt ”skådespel” när tusentals 
och åter tusentals människor anländer och 
lämnar Fårö på sommaren. Det är många 
kära återseenden och lika många vemodi-
ga farvälkramar. Härifrån sitter du också 
på första parkett för ”car-spotting” och de 
fina solnedgångarna. 
 Många Fåröbor har en alldeles speciell 
relation till ”sin kiosk”. Många har vuxit 
upp med löftet om att som barn få glass 
när man väntar på färjan. Många har även 
sommarjobbat i kiosken eller varit med om 
att driva den. Broakiosken är en kiosk med 

BROAKIOSKEN –
PORTEN TILL FÅRÖ
Den är svår att undgå, första mötesplatsen på Fårö.

Kiosken ligger direkt på höger sida när du anländer med färjan
till färjeläget på Broa. De senaste fyra åren har Jakob Wester

drivit och utvecklat verksamheten.

anor, den byggdes redan 94 av familjen 
Lindholm. Det är denna kiosk som Linn 
Ullman skriver om i sin bok ”De oroliga”, 
om hur hennes pappa Ingmar Bergman 
alltid handlade sin kvällstidning här. 
 Kiosken drivs nu av Jakob Wester som 
i sommar firar fyraårsjubileum som arren-
dator. Jakob berättar för mig om hur han 
”mitt-i-livet” sadlat om från ett hektiskt 
storstadsliv till att flytta sitt företagande till 
Fårösund där han nu verkar året runt. Han 
ser sig själv som entreprenör som gillar att 
utveckla saker och ting gärna tillsammans 
med andra. Men varför just Fårösund och 

Fotografi Markus Moström

Fotografi Åke Didriksson
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Vi har utvecklat sortimentet med snabbmat 
så du hinner med en matbit före eller efter du 
tar färjan. Att tänka på är att det inte längre 
blir jätteköer till färjan då man började köra 
med tre färjor efter midsommar. Vi har även 
ett stort sortiment av kylda drycker.
 Du kan även spela kubb och boule vid ki-
osken. Sedan har vi ju våra magiska ”dri-
ve-in-solnedgångar” som du njuter från ve-
randan med en svalkande dryck. Kiosken är 
öppen till solens nedgång.

Den rekordvarma sommaren 208 sålde 
Jakob mängder av glass och dricka.
 – Vår glass är motorn i försäljningen.
Cykeluthyrningen gick också fantastiskt bra. 

Fårö, du kommer ju ifrån Lund?
 – Det är egentligen ganska enkelt utifrån 
härliga barndomsminnen från sommrarna på 
Fårö. Sommaren 1970 kom jag till Fårö för-
sta gången tack vare pappa Anders som tog 
oss hit. Vi cyklade kors och tvärs över ön med 
många starka naturupplevelser som präglat 
mig. Sedan dess har det blivit över 40 somrar 
här. Det händer att jag fortfarande nyper mig 
i armen när jag nu kan uppleva naturen här 
året om, det är ingen dröm. Min pappa bor 
sedan länge halvårsvis på Fårö. 
 Att bo i Fårösund är praktiskt och bra i 
vardagen utifrån mitt arbete i byggbranschen 
resten av året. Jag ingår i ett lag av egenfö-
retagande byggare som träffs klockan 06.45 
i byggboden Bunge varje morgon. Vi jobbar 
mest med byggnadsvård och renovering av 
äldre fastigheter som tex återuppbyggandet av 
ladorna vid gården Marpes på Fårö.

Hur utvecklar du kiosken?
– Försöker få folk att upptäcka platsen. Det 
finns nu en härlig veranda att sitta på, 
här njuter man en glass och en kopp kaffe 
i all enkelhet samtidigt som man tittar på 
”skådespelet” vid färjan. Tänk att det är ca 
200.000 fordon som fraktas över sundet un-
der juni, juli och augusti.

Vad gör du annars?
 – Försöker underhålla kroppen (ha, ha) och 
spela tennis en gång i veckan för att kunna 
genomföra Fårö Open på bästa sätt som spe-
las varje sommar. Det är riktigt kul.
 Varje sommar sedan 93 arrangeras 
Fårö Open, en tennisturnering med olika 
klasser vid Carlssons, Sudersand. Jakob 
och även hans bror Johan har deltagit i 
många år. Jakob har vunnit eller kommit 
till final under flera år.

Något du saknar?
 – Ja. Det kommer väldigt mycket turister 
till Fårö på sommaren. Vi måste få ett bättre 
stöd av Region Gotland för att bättre kunna 
ta hand om alla dessa besökare. Ordna med 
toaletter, parkeringsplatser och sopstationer. 
Det fungerar inte optimalt nu.
 Många utländska turister besöker Fårö i 

Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

slutet av säsongen. Men bussen slutar ju att 
gå på Fårö när skolorna börjar. Även i bör-
jan på säsongen går det ingen buss på Fårö.
 Jakob Wester efterlyser bättre infrastruk-
tur, service och ett värdigt bemötande.
 – Färjeläge Broa och Broakiosken är ju 
porten till Fårö.

Fotografi Åke Didriksson

Fotografi Jakob Wester

Fotografi Jakob Wester
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I juni 2019 skulle Lennart Hellsing ha fyllt 100 år. Han gick
bort 2015 och hade skrivit över 100 böcker för vuxna och barn.

li dunkeli doja heter en grön papegoja eller 
Opsis Kalopsis Kusin Vitamin. En ljuvlig 
skatt av rim och ramsor.
 Hellsing hade också en övertygelse om 
barnbokens vikt och kraft, för barnen för-
stås, men också för samhället. Om detta 
skrev han i en ständigt aktuell bok ”Tan-
kar om barnlitteraturen” (Rabén och Sjö-
gren, 963). Det är här man finner den 
klassiska meningen: ”All pedagogisk konst 
är dålig konst, all god konst är pedagogisk.” 
Något att städse bära med sig. Han be-
skriver också kritiskt tidsandan – att konst 
och litteratur upplevs som något fint som 
man bör nalkas med vördnad. Det tog han 
udden av. 
 Hellsing avslutar boken med att föreslå 
en institution, där kärnan är ett bibliotek 
med svensk barnlitteratur. Där också il-
lustreringskonstens utveckling finns med. 
Plus forskning, utbildning, upplysning och 
service om barnlitteraturen. Detta ledde 
till att Svenska Barnboksinstitutet bildades 
965. En viktig institution med ett speci-
albibliotek, som idag också är ett informa-
tionscentrum för barn- och ungdomslitte-
ratur. Ett viktigt arv från Lennart Hellsing.
 Allt detta långt innan FN:s barnkonven-
tion kom till (989) där det stipuleras att 
ha respekt för barnet och att barn skall få 
komma till tals i samhället, liksom barnets 
rätt till kultur. Han var tidigt ute, Hellsing. 
För barnet var hans ledfyr.
 Om detta talade vi då och då när vi träf-
fades på Fårö om somrarna.

/Lennart Lindgren
F.d. generalsekreterare i Rädda Barnen

Lennart Hellsing och hans hustru, skåde-
spelaren, Yvonne Lombard har varit kän-
da profiler på Fårö. Yvonne, 90 år fyllda i 
maj och fortsatt aktiv på scenen, bor kvar 
i huset vid Broa. 
 –Huset har varit vårt himmelrike. Lennart 
satt mest inne på dagarna och skrev. Själv 
har jag alltid älskat att vara ute, cyklat och 
plockat blommor. Hela året längtade jag till 
sommaren på Fårö.
 I sommar är Yvonne Lombard åter på 
Fårö. Men till hösten är hon tillbaka på 
scenen på Klara Soppteater i Stockholm 
tillsammans med Meta Velander i pjäsen  
”Och så levde de lyckliga”, en specialskri-
ven pjäs för dem om två äldre skådespelare.

/Ann Lindgren

Respekt för barnet var hans ledfyr
Författaren Lennart Hellsing drog vidare 
205. Kanske förenades han med Astrid 
Lindgren i Körsbärsdalen. De tillhörde 
den gyllene generationen barnboksförfat-
tare som debuterade i mitten av 40-talet 
och visade upp sig för läshungriga barn 
och en förbryllad kritikerkår. Där fanns 
också Tove Jansson med sina Mumintroll.
 Ett 00-tal böcker rann ur hans pen-
na med halsbrytande rim och fantasifulla 
ramsor. För min del sitter de första ra-
derna i hans ABC som en smäck: Agare, 
bagare, kopparslagare snällt är det inte att 
slå en svagare… Generationer barn har 
fantasifullt lärt sig bokstäverna med denna 
ABC-bok. Och många kommer ihåg hans 
hisnande rim: Lapprika, paprika pudding-
pastej eller Sipa lipa lakrispipa eller Dinke-

Artikel av Ann Lindgren och Lennart Lindgren • Natur & Kultur

LENNART HELLSING  
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BERGMANS DRÖMHUS
I vår nya utställning Bergmans drömhus får du en unik 
inblick i Ingmar Bergmans hem på Fårö genom bilder, 
ritningar och en virtuell rundvandring.

Öppettider
3/5 – 31/5 & 2/9 – 30/9 Torsd – sönd kl. 12.00 – 16.00
1/6 – 1/9 Alla dagar kl. 11.00 – 17.00

Bergmanveckan 24/6 – 30/6 Alla dagar kl. 10.00 – 18.00

Skaparverkstan har öppet för våra yngsta besökare 
veckorna 25 – 32. kl. 12.00 – 16.00www.bergmancenter.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.

Fårö Hembygdsförenings Förlag ger ut böcker om 
Fårö. Våren 2019 kom en nyutgåva av Fåröförfattaren 
Ture Eriksson: Granitstaden, från 1951. 

Vi har gett ut tolv böcker
och tre CD som kan köpas på
Fårö Museum. För mer info:
gunilla.brogren@folkbildning.net
www.farohembygdsforening.se

På Sjöräddningsmuseet får du se vår livräddnings-
båt Skärsände från 1861 som undsatte sjömän som 
gått på grund på Östersjöns mest förrädiska grund, 
Salvorev, utanför Fårö. Besök också Käutabode och 
lär dig om fisket och säljakten som tidigare var ett 
livsviktigt näringsfång för Fåröborna.

Öppettider
22 /6 – 25 /8.
Lörd – sönd kl. 13.00 – 16.00

För mer information om öppettider m.m.:
www.farohembygdsforening.se

www.facebook.com/farohembygdsforening

NYHET
2019

T URE ERIKSSON 100 ÅR

fårö museum
Att få se och uppleva Fårö.
Ur olika perspektiv och tidsepoker.

Fårö – En tidsresa
Vår utställningssuccé fortsätter. Följ Fårö under 
4000 år. Från stenålder, genom vikingatid och
medeltid, fram till idag.
 Följ oss på www.facebook.com/faromuseum

Öppettider
1 /6 – 1 /9
må – sö kl. 11 – 17
2 – 31/5,  5 – 29 /9
to – sö kl. 12 –  16
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Lilla Ateljén 
Fåröbilder 

Karin Haraldson 
 

FÖR SMÅ OCH STORA

Barnkörveckan på Fårö
9-13 juli 2019

Årets författare - Åsa Lind

Repetitioner och konserter på
Stora Gåsemora Gård

www.barnkorveckan.se

Konserttider:

Minisar & Bubblor -
Fre den 12 juli 16.00

Barnkör 1 & Barnkör 2 -
Lör den 13 juli 14.00

Ungdoms- & Vuxenkör -
Lör den 13 juli 16.30

Pris:
Vuxen - 100 Kr
Barn - 50 Kr

Köp biljetter i god tid
innan på kansliet!

Foto: Anna Ericsson, Fotogotland

Program & biljetter:  
sudersandsbion.se ELLER bio.se

✰ Premiärer ✰ Blandad repertoar ✰ Kiosk ✰ Popcorn ✰

VARMT VÄLKOMNA TILL SOMMARENS  
FILMVISNINGAR PÅ FÅRÖ!

KU
LTU

RHANTVERK

A
N
D
ER S SON & LILL

J EQ
VI

ST
Fårö Krukmakeri

Butik & Verkstad
Prova att dreja & måla på keramik
Öppet dagligen 11-17, välkomna

från midsommar till mitten av augusti
www.farokrukmakeri.se
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U l r i k a  H o l g e r s s o n  H ä g g
S k u l p t u r  &  M å l e r i

Mårtens lada
Rute Alby 923
Lärbro

4-28 juli 2019
torsd - sönd 13-18
Välkommen!

w w w. b e v i n g a d s k u l p t u r. s e

Foto: H
anna Rössner

LITEN POESI & KONSTHELG
16 - 18  augusti
Fredag 16 augusti kl 16.30-18.00
VERNISSAGE  - ” Huldur om buldur ” 
Måleri Kaj Engström & 
Irène Sjöberg-Lundin

18.00 Författaren Theodor Kallifatides 
startar Poesihelgens läsningar.

Läsningar fredag, lördag och söndag 
kl 18 ,19, 20 

Medverkande 
Agneta Danielson , Christian Berling,
Olof Buckard, Maj Högberg, 
Åke Högberg och Theodor Kallifatides

Entré 100:-
ARR  I REN KULTUR 

     

Onsdag 17 juli kl 20.15 
Invigning /Vernissage
Ahmed Abdirahman inviger. 
Vernissage - Silver och Teckningar - 
Mor och dotter Eva och Moa Dahlqvist.
Glasobjekt - Ulla Hultqvist.

Kl 21.00 Invigning Musikalisk Salong 
Stråkkvartett - musik av bl.a. 
Fanny Mendelssohn och Andrea Tarrodi.

Klara Hellgren & 
Emma de Frumerie violin,
Tuula Fleivik Nurmo viola & 
Petra Lundin violoncell.

Poesiläsning Christin Berling.

Torsdag 18 juli kl 20.15
Jazz i Maskinhallen / Broa Konserthall
Jazzpianisten Lars Jansson & basisten
Georg Riedel.

Fredag 19 juli kl 20.15 
Pianisten Staffan Scheja och en 
fl ygel Maskinhallen.

Lördag 20 juli kl 20.15 
Avslutningskonsert i Maskinhallen
Pianokvintett av Brahms och 
pianokvartett av Fanny Mendelssohn.

Klara Hellgren & Emma de Frumerie violin
Tuula Fleivik Nurmo viola & Petra Lundin 
violoncell. Vid fl ygeln Staffan Scheja.

Poesiläsning Christian Berling

19.45 Introduktion Bengt Lundin

Förbokning 0705 267314
Mail irene@ikonst.se
Biljetter 200:-
ARR  I REN KULTUR

Med stöd av 
Barbro Osher Pro Suecia Foundation 

LITEN KULTURVECKA PÅ SVARTA FÅRET 17 -20 juli

SVARTA FÅRET - 
GULA HUSET NÄRA FÄRJELÄGET I BROA
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Iréne Sjöberg-Lundin citerar sin pappas 
ord och uppmaning till henne när hon 
var ung. Och dessa ord utmärker i hög 
grad hennes verksamhet inom kulturen. 
Som musiker, musikpedagog, producent, 
konstnär och sedan valet 208 även som 
politiker. På Fårö är hon arrangör av Li-
ten Kulturvecka med konserter och konst-
utställningar. Ofta medverkar delar av 
familjen i olika roller. Irénes man Bengt 
Lundin, musiker och professor i musikte-
ori, brukar hålla musikintroduktioner inför 
konserterna och vara ”vaktmästare” som 
Iréne uttrycker det. Dottern Petra är med-
verkande musiker med sina kammarmu-
sikvänner och dottern Agnes har, när hon 
haft möjlighet, läst poesi och skött köket.   

”VAD DU GÖR, SÅ 
GÖR DET HELT, ICKE 

STYCKEVIS OCH DELT.”

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

I snart 15 år har Iréne Sjöberg-Lundin arrangerat Liten
Kulturvecka och då öppnat upp familjens hus vid Broa för att hålla 
de eftertraktade konserterna i juli. Numera finns också en konstlada 
och ett galleri i källarvåningen, Galleri Svarta Fåret, samt tillgång 

av grannarnas, familjen Kellströms maskinhall.

Liten Kulturvecka äger rum i och runt fa-
miljens stora gula hus vid Broa och som 
för många år sedan fick namnet ”Svarta 
Fåret” då det var det var café. Under kul-
turveckans sommarkvällar strömmar mu-
siken från konserterna ut över sundet mot 
Fårösund. Att få se och lyssna till Staffan 
Scheja, Roland Pöntinen, filharmoniker 
från Göteborg och Stockholm och många 
andra musiker är stor upplevelse.
 – Det är underbart att kunna ge människor 
möjligheten att få lyssna på och se dessa mu-
siker som också är mina vänner. Vi har ju 
lyckan att ha ett stort hus, ett galleri och en 
konstlada. Självklart att man bjuder ut dem 
till Fårö. 

Fotografi Bengt Lundin

Fotografi Iréne Sjöberg-Lundin

Fotografi Åke Didriksson
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 – Vi har grannar som uppskattar konser-
terna och upplåter sin stora maskinhall så att 
vi kan hålla konsert där. De kör ut sina trak-
torer som annars står där. I sommar kommer 
också en flygel att finnas på plats vilket jag 
länge drömt om. Det kommer att bli en upp-
levelse att få se Staffan Scheja spela på den.
 Förutom musik och konstställningarna 
anordnar Iréne Sjöberg-Lundin också en 
poesihelg i mitten av augusti. Och så må-
lar hon själv, när hon hinner och när hon 
har lust. I februari ställde Iréne Sjöberg- 
Lundin ut på ett litet galleri i Gamla stan 
i Stockholm, Galleri T som drivs av fyra 
kvinnor. Målningarna i akvarell och akryl 
är abstrakta utan titlar.

Utan titel Utan titel

 – Jag vill inte skriva på näsan för folk vad 
de föreställer. Men de är små fragment av 
mitt liv, av min musik, min kontrabas och 
sådant som dyker upp. Som till exempel mål-
ningen med mycket svart och rött som jag 
målade förra sommaren då det brann i stora 
delar av Sverige.
 Det röda i målningarna står för passion, 
det blå är hoppets färg och guldet i kontraba-
sens strängar förmedlar fest, glädje.
 Målningarna betraktar Iréne som sina 
barn. 
 – Jag får en relation till dem. Det viktigas-
te är inte att sälja utan att människor som 
ser dem ska bli berörda. Det gäller också mu-
siken – att beröra människor.

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

I valet 208 personkryssades Iréne in i 
kommunvalet i Göteborg för det nybil-
dade partiet Demokraterna. Det uppstod 
framför allt som protest mot det planera-
de vägbygget Västlänken. Hon blev genast 
ombedd att skriva partiets kulturprogram 
och invald som representant för partiet i 
kulturnämnden. Med sina 2 år är hon 
äldst i kommunfullmäktige. I den rollen 
har Iréne uppmärksammats bland annat i 
Göteborgs Posten som hade en artikel om 
henne med rubriken: ”Hon är politikern 
som läser dikter i nämnden”.
Under sitt första möte läste hon en dikt av 
Karin Boye och vid det andra en dikt av 
Göran Greider. Hon läser för att inspirera 
och är övertygad om att kulturlivet skulle 
bli bättre om fler politiker brann för kultur 
som hon själv gör. Viktigast på agendan 
för henne är att behålla och bygga ut kul-
turskolan.
 – Alla barn ska få möjlighet att delta. Fa-
miljens ekonomi ska inte avgöra om ett barn 
får möjlighet att spela ett instrument.
 Vidare anser hon att ”arga, struliga” 
ungdomar ska ha tillgång till lokaler där de 

kan få spela av sig sin ilska, att trumma så 
hårt och högt de vill. 
 Hur hinner då Iréne med att måla, an-
ordna konserter i Katakomberna i Göte-
borg och nu senast att verka som politiker? 
 – Jag gillar att ha mycket att göra. Jag 
är snabb och otålig. Jag är en ”kulturperi-
odare”.
 Men viktigt är att också kunna stanna 
upp. Att inte ryckas med i dagens inten-
siva tempo då allt ska hinnas med. Iréne 
Sjöberg-Lundin följer på nära håll den ök-
ande strömmen av besökare till Fårö. 
 – Det är givetvis positivt att så många 
vill komma till vår underbara ö. Men kom-
munen måste ta sitt ansvar för att stoppa 
nedskräpningen, sköta sophanteringen, ordna 
med toaletter och parkeringsplatser både vid 
Broa och i Fårösund för dem som kanske vill 
cykla runt på Fårö istället för att köra bil.
 Någon bro till Fårö vill hon inte ha.
– Jag vet själv vilken ro det ger att sitta på 
färjan. En bro skulle bidra till att öka het-
sen och den utvecklingen måste stoppas. Vi 
behöver istället oceaner av frid och lugn. Att 
kunna lyssna in själen.   

Beskuret fotografi. Utan titel

Fotografi Bengt Lundin
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Lille-Ba Boltzius, Bodil Fridlund, Pia Lantz, Birgitta Albin och Sus Loman. Fotografi Åke Didriksson

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

Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Före detta Infocentret – en byggnad 
ägd av Fårö Framtid – intill Fårö Kyrka 
hyrs numera av Fårö Hantverk, en ideell 
förening bestående av en grupp skapande 
kvinnor bosatta på Fårö. De stickar, syr 
kuddar, virkar, väver mattor, tovar, målar 
tavlor och kort, tillverkar smycken, må-
lar glas och porslin samt mycket, mycket 
annat. Fårö Hantverkshus har öppet varje 
dag hela sommaren.
 – Vi turas om att sitta här. Det blir åtta 
dagar per person under säsongen. Och det är 
jätteroligt att ta emot alla besökare och även 
berätta om vårt Fårö, säger Pia Lantz, en 
av de sju kvinnorna i föreningen.
 På vintern träffas de varannan söndag 
på Elsies Café intill Kuten där de sitter 
och skapar sina hantverk. Under som-
maren säljer de också sina alster på Fårö 
marknad vid Bygdegården. 

GENUINT HANTVERK
SKAPAT PÅ FÅRÖ

Tillsammans startade sju kvinnor Fårö Hantverk och
flyttade in i Infocenters gamla byggnad bredvid Fårö kyrka.

Fotografi Åke Didriksson
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Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Ebbes är en väletablerad butik som har 
funnits i närmare 40 år på Fårö. Från bör-
jan var inriktningen enbart päls och skinn, 
men under de senaste två decennierna då 
Kerstin och Håkan Jonzon har drivit bu-
tiken har utbudet förutom skinn utökats 
med bland annat kläder, väskor, skor, pre-
sentartiklar och gotländskt hantverk.
 Från och med i år har Therese Ekström 
tillsammans med sin sambo Johan Lundin 
tagit över. Therese är uppvuxen på Fårö, 
och har arbetat på Ebbes i elva år och kan 
därmed verksamheten väl.
 – Utbudet av varor blir i stort sett detsam-

EBBES
Therese Ekström och Johan Lundin tar över en av Fårös mest 

välbekanta butiker efter Kerstin och Håkan Jonzon.

Therese Ekström och Johan Lundin. Fotografi Åke Didriksson

ma men med lite ny känsla såklart! Vi arbe-
tar med bra leverantörer och jag har många 
års erfarenhet och kunskap om skinn så det 
känns tryggt.
  För att klara öppethållandet varje dag 
under högsäsong krävs att personalstyrkan 
utökas. I sommar kommer Therese och 
Johan att anställa sju personer utöver dem 
själva för att klara av att driva butiken. 
  – Vi ser verkligen fram emot att göra det 
här allihop – tillsammans!
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Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Nya arrendatorer av Ebbas är Lillevi 
Ljunggren och hennes svåger Bosse Jons-
son, gift med Lillevis syster Pia. Mamma 
Hillevi, 80 år är givetvis med i kulisserna 
med sin långa erfarenhet från restaurang-
världen. Hillevi och Lillevi var ett känt 
begrepp på Fårö när de tillsammans drev 
Fårögården och Carlssons.
 – Jag trodde jag var färdig med restaurang 
men när Mange frågade mig om jag ville ar-
rendera Ebbas kunde jag inte låta bli att säga 
ja, berättar Lillevi Ljunggren.
 Mange heter egentligen Magnus Öst-
ensson och har drivit Ebbas under 4 år. 

EBBAS
Granne till Ebbes är restaurangen Ebbas. Här tar Lillevi Ljungren 

och Bosse Jonsson över driften efter Magnus Östenson.

Mange Östensson, Lillevi Ljunggren och Bosse Jonsson. Fotografi Åke Didriksson

Många Fåröungdomar och sommarfårö-
bos barn och barnbarn har fått jobba hos 
honom. Han har varit mycket uppskattad 
som chef.
 – Det har varit roligt att se hur ungdomar-
na har utvecklats och vuxit med uppgifterna.
 Anledningen till att Mange nu har ar-
renderat ut verksamheten är att han vill ta 
det något lugnare och delta i det sociala 
sommarlivet.
 – Att jobba fem månader i streck tar på 
krafterna. Nu kan jag spela golf och umgås.
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MER SMAK AV FÅRÖ

Omsorgsfullt tillagad mat, utvalda viner och 
vacker gotländsk gårdsmiljö med anor från 1700-talet.

Sommaröppet för middag från kl. 17.30 
tisdag - lördag v26 - v32

Se hemsidan för aktuella öppettider. Vi har öppet året runt.
Meny, bokning och mer information på www.gasemora.se/gardskrog
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vinorkrog.se
0708-56 29 41

pizzaburgerhouse.se
Beställ online eller ring 070-785 99 36

Gotlands-
inspirerad 
à la carte

meny

Fårös 
förmodligen 

godaste burgare
och pizza

Kalla
drycker 
Fräscha 
drinkar

Glass-
bar

ÖPPET ALLA DAGAR 10-21
Slitevägen 2 • Visby

ÖPPET ALLA DAGAR 11-22
Sudersand • Fårö

Minigolf 
Vintage

style
Smörre-

bröd

SURDEGSPIZZOR OCH HANDGJORDA BURGARE 
AV 100% NÖTKÖTT – HÖGREV/BRINGA AV 
HELMUSKEL, GÖR KÖTTET GOTT OCH SAFTIGT.
BRÖDET BAKAS DAGLIGEN PÅ EKOLOGISKA 
RÅVAROR I RESTAURANGEN

Fårös skönaste barhäng
Vinor krog öppet alla dagar 10-02

Vinor PBH sommarannons_Vinor-PizzaBurgerHouse  2019-05-07  21:47  Sida 1
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Välkommen till Sylvis Dö� rar!

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

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

Butleks Fårö, på vägen ner mot Ekeviken.

Öppet dagligen from 15 juni till 1 september 
samt Fårönatta.

Varmt välkomna önskar 
systrarna Lisa & Barbro 

med familjer

Vår tjugofemte sommar!

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

och trevliga kunder. 

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

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

het fram emot många fl er somrar! 

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

Vi bakar med
kärlek & glädje!
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utsikt över Alnäsaviken på Fårö. 

Öppet varje dag från 24 juni. 

Tfn: 076-0840027 eller 070-2038924.

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

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

@broakiosken

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

SuderSannas
Grill & Bar

DRESSCODEFLIP-FLOPS OCH SPF30

HANG LOOSE!

BURGARE

KYLDA DRYCKER

SALLAD OCH

MYCKER MER...
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Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Handgjord keramik & smyckesdesign med småskalig  
tillverkning på norra Gotland.

Design & tillverkning: Emma Ahlström,  
Prima faktori.

AB Prima faktori
Bunge Ducker 405, 624 64 Fårösund
Tel. 0733-200 336, E-mail: emma@primagard.se
Hemsida & webbutik: www.primagard.se

Upplev sommaren hos oss på Prima Gård!
Hitta din favoritplats bland örter, fikon, rosor och lavendel. 

Njut av ekologisk mat på vår handgjorda keramik.

Gårdsrestaurang & café

Prima faktori
Butik med vår handgjorda 
keramik & smyckesdesign.

Kom till oss & låt dig
inspireras!

Varmt välkommen!

Öppettider och kontakt
www.primagard.se

Instagram:@primagard

VID SUDERSANDS STRANDCAMPING

farostrandcafe

8-22
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.s

e

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

Pizza pasta
sallad

FRUKOSt
LUNCh
AFTERBEACH
MIDDAg

friterad potatis färskt bröd & is.

ÖPPET I
SOMMAR

LAUTERS 

LAUTERSCAFEMATOCHDELI

CAFÉ MAT OCH DELI
ÖPPNAS I JUNI I NY REGI

VARMT VÄLKOMMEN ÖNSKAR 
JENNIE OCH JAMIE MED PERSONAL

PSSST… FROM MIDSOMMAR KÖR VI IGÅNG MED 
GRILLKVÄLLAR 

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

Kontakt och info: markus@brandessence.se, www.brandessence.se



A
nn

on
ss

id
a

A
nn

on
ss

id
a

Ett givet stopp för Fårös alla besökare

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

För de yngre, eller den sötsugne har vi bulhuset!
I bulhuset hittar du allt som tilltalar lek- och sötsugna. 
Fårös bästa godis, glass från Sia, svalkande drycker, 
leksaker, strandprylar och spel fi nns här. Öppet i juli.

Välkommen!

SHOPPA LOSS 
HOS EBBES …

Öppet dagligen 19 april t.o.m. sep och helger i oktober  
Vi fi nns vid korsningen Sudersand/Ekeviken 
0498-22 37 54 | ebbes.nu | Följ gärna våra sociala medier @ebbesfaro

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

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

Fullständiga rättigheter.

Hjärtligt välkomna!

Lillevi och Bosse med personal 

Öppet från 19 april 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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Över 00 miljoner har Rolf Lindvall och 
Charlotte Gebenius Lindvall investerat se-
dan de köpte anläggningen 994 från då-
varande Gotlands kommun. Nya bostads-
rättshus och uthyrningsstugor har byggts. 
fler campingplatser, utbyggd reception, 
stor ombyggnad och förändring av res-
taurangen som ska vara öppen även vår 
och höst, gym som utökats med omkläd-
nadsrum, dusch och toalett. Vidare finns 
pool, badtunnor, bastu, äventyrsgolf och 
lekplats.
 – Det var då en sliten anläggning med 

UPPLEV SUDERSAND
ÅRET RUNT

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Sudersand Resort är Fårös strandmetropol.
En ständig expansion har pågått under senare år för att möta
den växande turismen som numera sträcker sig över hela året. 

42 stugor. Dessa har vi byggt om och vin-
terbonat. Vi har sedan byggt ytterligare ett 
60-talstugor och har nu 670 bäddar och två 
campingplatser, berättar Rolf Lindvall med 
viss stolthet.
 Nu går sönerna Björn Gebenius och Jo-
han Lindvall in som delägare och är redo 
att ta över verksamheten.
Rolf Lindvall:
 – Vi gör oss redo för att lämna vidare till 
nästa generation. Om fem år ska de vara 
helhetsägare och därmed blir det ett genera-
tionsskifte.

Björn, Rolf, Charlotte och Johan. Fotografi Åke Didriksson

Fotografi Timmy Skinner
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 I 208 års Fårö/Fårösunds-guide berät-
tade vi just om att de unga visar vägen 
för Fårös framtid. Företagarandan lever 
vidare genom att de vill stanna kvar på 
ön, starta nytt eller driva familjeföretagen 
vidare. Bröderna Björn och Johan är yt-
terligare exempel på att de yngre ser en 
framtid för Fårös utveckling. Deras och 
familjen Lindvalls målsättning är att öka 
beläggningen under lågsäsong.
 – Friskvård och träning ligger ju i tiden 
och det tror lockar nya besökare att komma 
hit även andra tider på året. Björn har drivit 
gym i Visby och Johan har arbetat som nap-
rapat i Norge, berättar Rolf Lindvall.
 Ombyggnaden av restaurangen är ett 
projekt som Björn Gibenius drivit och an-
svarat för.
 – Restaurangen har under lång tid varit en 
belastning och ett stort bekymmer. Nu har vi 

ny inredning, nytt kök och har öppnat upp 
med uteplatser på båda sidor. Den ska bli 
vårt nav i hela verksamheten. Den kommer 
att vara öppen på helgerna från 1 april, öp-
pen hela sommaren samt helgerna på hösten 
fram till den sista oktober.
 TODO krog är namnet på den nya res-
tauranten och krögare är Walid Issa med 
en lång  bakgrund på flera kända krogar 
i Stockholm, som till exempel Yasuragi 
Hasseludden, Oaxen, Le Rouge, Prinsen, 
Zink. Mycket fisk och lokalt producerade 
råvaror kännetecknar menyutbudet. På 
menyn kommer finnas paella och skaldjur.
 Björns och sambon Sofie Kindbergs 
förhoppning är att Fårö ska bli mer öppet 
året runt med aktiviteter, upplevelser, mat-
ställen och service.  
 – Och framför allt för Fåröbornas skull.

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Fotografi Harriet Cederqvist

Fotografi Pontus Altin
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Sommaren 204 startade Pelle och Birgitta 
Svedjer Sudersannas. Birgitta  jobbar som 
lärare och Pelle har varit krögare i över tju-
go år, i Visby och på Fårö. De fick tillfäl-
ligt alkoholtillstånd vilket var unikt i Sve-
rige för en servering belägen på en strand. 
År 20 fick de permanent tillstånd.
Inför varje säsong bygger de upp den cirka 
20 kvadratmeter stora lokalen på stranden. 
De hyr platsen av samfällighetsföreningen. 
Plockar upp plank som drivit i land, gör 
parasoller av gräs. Pelle:
 – Vi tar hand om naturen…
På Sudersannas jobbar 8 – 9 personer, de 
flesta med anknytning till Fårö, att till-
laga hamburgare och sallader. Under en 
dag kan de servera uppåt 000 portioner. 
Hela familjen Svedjer är engagerad, Pelle, 
Birgitta och de vuxna barnen Fredrik och 
Sanna. därav namnet ”Sudersannas”.

SOM ETT BAR-
HÄNG I KARIBIEN

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Sommaren 2018 gick till historien som en av de varmaste
och soligaste. På Sudersannas, strandserveringen på Sudersand, 
”hängde” alla – turister, fåröbor, gotlänningar och bröllopsgäster. 

Sudersannas öppnar klockan .00 och 
stänger 22.00 på kvällen. Förra somma-
ren var det fullproppat med gäster från 
förmiddag till stängningsdags. Att även 
Fåröborna har hittat till Sudersannas är de 
särskilt stolta och glada över eftersom de 
sällan är nere på stranden om de inte har 
någon direkt anledning som att  fiska eller 
se till båten och bodarna.
Birgitta:
 – Det bästa omdöme som vi har fått är från 
Fåröborna när de sagt ”Hade ni inte funnits 
hade vi aldrig gått ned till stranden…”
I sommar firar Sudersannas fem år. Inget 
vet med säkerhet hur vädret kommer att 
vara. Givetvis är platsen mycket väderbe-
roende. Men Sudersannas är nu så etable-
rat att många söker sig dit även om vinden 
ligger på.

Fotografi Sudersannas

Fotografi Ann Lindström

Fotografi Sudersannas
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Familjen Salomonson bor och verkar un-
der övriga året i Åre där Björn är delägare 
i Årehyddan med bland annat afterski och 
konferenser. Björn föreläser i veckorna 
kring ämnet värdskap och gästbemötande. 
Åsa har tidigare förestått ett asylboende 
och arbetar nu bland annat med varumär-
kesarbete inom livsmedel. 
 Inriktningen på köket och med samma 
team av kockar från Åre är detsamma även 
i sommar.
 – Men vi försöker oss nu på med tema-
kvällar på torsdagar vecka 29, 30 och 31 
som exempelvis skaldjurskvällar förutom 
pizza, pasta och sallad. Vi vill att dagsgäs-
terna ska få ett bra avslut på dagen efter 
stranden och fortsätter vår satsning på bra 
livemusik av såväl trubadurer som helband, 
berättar Björn Salomonson som också 
själv spelar.

AFTER BEACH
PÅ STRANDCAFÉ

Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

Åsa och Björn Salomonsson driver Fårö Strandcafé med satsning 
på livemusik och afterbeach för andra året. Förra sommarens varma 

väder, musikunderhållning samt inte minst storskärmsvisningar
från fotbolls VM bidrog till full beläggning. 

Nytt för i sommar är en lounge som bar-
häng under tak och med infravärme. Tan-
ken är att ge campinggästerna och andra 
gäster på ön en samlingsplats efter mid-
dagen.
 Minilivsbutiken har också byggts ut för 
att kunna servera frukost med eget bakat 
bröd till besökare som har kommit tidigt 
på morgonen med färjan då inget annat 
är öppet.
 – Vi har fått många positiva kommenta-
rer under vintern från förra årets gäster som 
tyckt att de haft en härlig upplevesele hos oss. 
Detta tar vi till och oss tar också med oss 
värdskapet från Åre.

Fotografi Fårö Strandcafé

Björn och Åsa. Fotografi Åke Didriksson

Björn uppträder. Fotografi Fårö Strandcafé
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

En av dessa är Susanne Thulin som till-
sammans med sin man Lennart hyrt på 
många olika ställen på Fårö. Sedan 989 
har de ett eget hus nära Ekeviken och se-
dan några år en lada, Galleri Lassor, där 
Susanne brukar ha utställningar för vänner 
och bekanta.
 Susanne säger själv att hennes konstnär-
skap har utvecklats mycket tack vare alla 
år på Fårö och möjligheten att vara där 
under olika tidpunkter på året.
 – Jag är så tacksam att jag får möjligheten 
att få spendera så mycket tid på denna fan-
tastiska ö. Jag tycker att alla årstider har sin 
charm, men det är något speciellt med våren 
då ljuset, fåglarna och vårblommorna kom-
mer. Från Fårös karghet, gråskala och dra-

FÅRÖ – EN KÄLLA
TILL INSPIRATION

Fårös karga landskap lockar många konstnärer. Och många 
beskriver det särskilda ljuset som en stark inspirationskälla.

Susanne Thulin. Fotografi Lennart Thulin

matiska landskap till de mjuka långgrunda 
ständerna är verkligen en inspirationskälla 
för mig.
 – Min mans, morfar föddes på Gotska 
Sandön där han också gick sina första skol-
år. Morfar Stuxberg kommer från en släkt 
med fyrvaktare och lotsar och han hamnade 
senare i Fårösund. Lennart spenderade sina 
skollov i Fårösund och introducerade Fårö 
för mig. Jag blev blixtförtjust.
 Nu för tiden tillbringar Susanne och 
Lennart cirka en tredjedel av året på Fårö 
och den andra tiden i Bollstanäs, norr om 
Stockholm.
 – Det är verkligen en förmån att få bo på 
olika platser, säger Susanne. Alla har sina 
möjligheter och utmaningar.
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Fårö Cykeluthyrning
Öppet juni till augusti från klockan 10.00 till sent.
Vi finns vid Broa Kiosken Fårö. Varmt välkommen!
Boka din cykel i förväg. Tel +46 (0)73 351 44 37

@cykeluthyrning

Susannes största inspirationskälla är från 
Fårö, där hon också målar en del. Men 
övervägande av hennes måleri sker i en 
ateljé, nära där de bor. Där tar hon fram 
sina sparade känslor som hon sedan för-
verkligar i mitt måleri.
 – Snön kan yra utanför ateljéfönstren 
och jag målar gärna sparade sommaraktiga 
känslor från Fårö. Med åren så har mitt må-
leri blivit betydligt djärvare och jag målar yt-
terst sällan med pensel men med andra olika 
verktyg. När man översätter verkligheten till 
känslor så blir det både roligare att måla och 
bättre bilder, tycker Susanne.
 – Att vakna och gå ut på morgonpromenad 
och sedan ta ett morgondopp i Ekeviken, inn-
an morgonkaffet hemma överträffar det mes-
ta. Att stanna till, blicka ut mot horisonten, 
andas och vara en del av världen. Ingenting 
skymmer horisonten – där hav och himmel 
är nära, brukar jag säga. Luften är klar och 
det är lätt att veta väderstrecken och var på 
jordklotet du befinner dig.
 En ny dag är serverad!

Fotografi Lennnart Thulin

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Tennisturneringen för alla! Carlssons Fårö, Sudersand, 21 – 27 juli 2019
Läs mer om tävlingsklasser och gör din anmälan på www.faroopen.se
Följ oss för dagliga uppdateringar på www.facebook.com/faroopen
Nyhet!
Vi erbjuder tennislektioner för nybörjare, medel eller avancerad nivå. 
1–4 spelare per pass. Kontakt & info: Markus Moström 070-666 62 67
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BOOK ONLINE: NATURALWAYS.SE
Location: Sudersand strandcamping on the beach
    Fårö surf, yoga och massage

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

NaturalWays
– Growth by nature– 

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

Apoteksombud

Frimärksombud

Spelombud

Systembolagsombud

Service i butiken

ICA Nyströms Fårö
ÖPPET ÅRET RUNT

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

Vecka 26-32

Sommaröppet

08.00-20.00

Se tider på
www.solyogastudio.se

YOGA PÅ 

SUDERSAND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hästarna vi rider på är Islandshästar...

Alla med sin egen personlighet men med en sak 

gemensamt: otroligt snälla, orädda och lätt ridna. 

Hästarna har olika lätt för tölten ,vi ger givetvis 

instruktioner till alla så att ni ska få uppleva denna 

underbara gångart som är så speciell för just is-

landshästen. 

Vi anpassar alla våra turer för ryttarna, vädret 

och underlaget, och givetvis vad som är lämpligast 

för hästarna.

restaurangfarogarden.se • 0498–22 40 09

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

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

ANNO 1850

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

ANNO 1850

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

Gotländsk medelhavsmat
frukost • lunch • middag

restaurangfarogarden.se • 0498–22 40 09

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

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

ANNO 1850

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

ANNO 1850

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

Gotländsk medelhavsmat
frukost • lunch • middag

Välkommen 
och upplev 
Fårö från 

hästryggen!

Bar mat cafe
lauters

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

restaurangfarogarden.se • 0498–22 40 09

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

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

ANNO 1850

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

ANNO 1850

RESTAURANG &  BAR

ANNO 1850

Gotländsk medelhavsmat
frukost • lunch • middag
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– Hej Conny, det är Thomas här. Jag har en 
idé som jag skulle vilja diskutera med dig. 
Kan vi ses i Visby ikväll? Så bra, lysande, 
då ses vi!
 Så låter telefonsamtalet när Thomas 
Bodström ringer till sin fotbolls- och Fårö- 
kompis Conny Östergren. De träffas kväll-
en den 9 maj 995 inne i Visby. Resultatet 
av deras möte blir att Fårö Fotbollsskola 
grundas och genomförs samma sommar. 
I år firar fotbollsskolan att det är den 25:e 
gången som den genomförs på raken.
 – Idén till fotbollsskolan fick jag när jag 
började fundera på hur jag som liten kille 
cyklade runt med fotbollen på pakethålla-
ren och letade efter kompisar att spela med. 
Många gånger stod jag själv och sköt mot 
målet på Sudersands fotbollsplan. Du vet, det 
här var ju den tiden då mobiltelefonen inte 
fanns, berättar Thomas.
 Både Thomas och Conny har en ge-
digen fotbollsbakgrund. Thomas har 48 
allsvenska matcher och Conny har spelat 
på division 3 nivå. När dom diskuterade 
upplägget för Fårö Fotbollsskola var det 
förutom själva fotbollen idén om att en-
kelt skaffa nya sommarkompisar, lära sig 
om vad det innebär att ingå i ett lag och 
”fairplay”. 
 – Fotbollsskolan är öppen för alla och det 
finns inget anmälningstak. Första året var 
det 32 st deltagare och som mest har det varit 
160 st. Nu har vi ett stabilt snitt på 120 – 130 

deltagare. Vecka 28 har blivit en inarbetad 
”aktivitetsvecka” för barn och ungdom på 

FÅRÖ FOTBOLLSSKOLA
25-ÅRSJUBILERAR

Artikel av Jakob Wester • Sport & Fritid

Under en vecka varje sommar samlas barn och ungdomar för att 
träna fotboll tillsammans. Initiativtagare var Thomas Bodström och 

Conny Östergren. I år firar fotbollsskolan 25 år.

Fårö då även den populära ”Körveckan” an-
ordnas. Många föräldrar planerar sin semes-
ter utifrån detta, berättar Thomas vidare.
 Fårö Fotbollsskola avslutas med den 
traditionella matchen mellan barn och 
föräldrar. Därefter blir det stor prisutdel-
ning och ofta med en känd prisutdelare 
som TV-programledaren Kristian Luuk, 
skådespelaren Kristian Fant, landslagsspe-
laren Johan Mjällby och landslagstränaren 
Tommy Söderberg. Thomas och Conny 
har var sin favorithistoria kring prisutdel-
ningen.
 – Tänk när vi lyckades engagera sångaren 
och artisten Markoolio i prisutdelningen. Det 
var en fantastisk syn när Markoolio, som 
hade gömt sig bakom en kulle, kom spring-
ande mot alla barn och ungdomar till sin låt 
”In med bollen” som dundrade från högtala-
ren, berättar Conny.
 – Ja, eller som när komikern Felix Hern-
gren dyker upp på prisutdelningen som sin 
rollfigur Papi Raul och vill lära sig spela fot-
boll. Vilken succé, fyller Thomas i. 

För en del riktigt duktiga spelare har Fårö 
Fotbollsskola blivit den perfekta uppladd-
ningen inför en av världens största fot-
bollscuper för ungdomar – Gothia Cup 
i Göteborg. Dessutom har det funnits ett 
utbyte med att lag från Zambia också det 
som uppladdning inför Gothia Cup.
 På ledarsidan har ett generationsskifte 
nu skett. Det är Thomas son Olof som 
nu tagit över huvudansvaret för Fårö 

Olof Bodström. Fotografi Thomas Bodström
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Fotbollsskola. Conny slutade som träna-
re sommaren 2008. Olof Bodström har i 
sin tur hjälp av sina två bröder Ture och 
Mattias. Ture är chefstränare och Mattias 
är tränare.
 – Vi har ju alla blivit inskolade av pappa 
Thomas men nu flyger vi själva, organiserar 
och genomför Fotbollsskolan. Vi siktar på 150 
deltagande ungdomar i år 2019. Det viktigas-
te är att alla träffar nya kompisar och har 
kul, avslutar Olof.

Artikel av Jakob Wester • Sport & Fritid
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Fotografi Thomas Bodström

Fotografi Markus Moström
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FÖRETAGARE
PÅ FÅRÖ & I FÅRÖSUND

Restaurang & Café

Shopping & Gårdsbutik

Scen & Utställning

Natur & Kultur

Sport & Fritid

Boende & Service

01

Bistro Albatross & Elsie’s Café 
Kravmärkt krog och café. Vacker 
uteservering med havsutsikt över hela
Alnäsaviken. Öppet varje dag från den
25 juni från .30.
Välkomna!
Kontakt: 076-084 00 27 eller 070-203 89 24

02

Carlssons Fårö  
Genuin och mysig miljö med skön avslappnad 
stämning. Den enda vedugnen på ön där vi 
serverar grymt god vedugnsbakad pizza och 
vällagad mat gjord på de finaste råvarorna. 
Ett ställe du inte vill missa! Drop in, Eat well, 
Have fun! Varmt välkomna!
Kontakt: 0498-22 34 15

03

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

04

Fårö Strandcafé 
Du finner Fårö Strandcafé vid 
strandcampingen vid Sudersand Resort. 
Efter en skön dag på stranden drar vi igång 
afterbeach med Fårökänsla, oftast med 
livemusik som hänger kvar till middag. 
Vi erbjuder frukost, lunch, afterbeach 
och middag, samt möjlighet för bokade 
arrangemang och konferenser.
Frågor/bokning: info@farostrandcafe.se
Alt. +46 730 788 660 

05

Gåsemora Gårdskrog 
Omsorgsfullt tillagad mat, utvalda viner och
vacker gotländsk gårdsmiljö med anor från 
00-talet. Vi har öppet året runt.
Se hemsidan för aktuella öppettider.
Meny, bokning och mer information på
www.gasemora.se/gardskrog

06

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

www.facebook.com/kutens.bensin

07

Lauters Café Mat & Deli 
Öppnar i ny regi under juni månad.
Välkomna!

Företagare på Fårö • Annons & information

Restaurang
& Café
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Restaurang Fårögården & Fåröbryggeri   
F.d. Fårö östra skola byggd 850. Restaurang 
med uteservering mot kvällssolen. Gotländsk 
medelhavsmat kärleksfullt tillagad av lokala 
råvaror. Eget bryggeri på gården.
www.restaurangfarogarden.se

09

Smultronstället Café och restaurang
Välkommen till Smultronstället som ligger i 
anslutning till Bergmancenter. På vår stora 
uteservering kan du njuta av god mat, mackor, 
sallader, hembakat fika samt varma och kalla 
drycker. Barnmeny finns, samt stort utrymme 
för hopp och lek.
Facebook: Smultronstället café och restaurang

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.
Kontakt: 0498-22 38 35

Följ oss på Facebook: Sylvis Döttrar AB

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

Vinor Krog 
Välkomma till Vinor Krog mitt på härliga 
Sudersand. Vi bakar Italienska pizza samt 
kör en manuell salladsbar och lagar klassiska 
pasta rätter under lunchtid. Kvällstid lagar 
vi Tema Bufféer Italienskt, Räkfrossa, Tex 
Mex och Grillbuffé samt lagar à la carte 
med inspiration från Medelhavet. Välj solen 
på uteserveringen eller något läskande i Bar 
Sofforna. Fram på Småtimmarna har vi 
Fårös Skönaste Barhäng med Svängig Musik. 
Glasskiosk Bangolf & Tennis. Vi ses!
Kontakt: 0708-56 29 41, info@vinorkrog.se,
www.vinorkrog.se, www.facebook.com/vinorkrog

Företagare på Fårö • Annons & information

13

Blessellska gården
Blessellska gården, Galleri & Café är beläget 
vid Lauter på Fårö. Glaskonst och porslin av 
Eva Darpö i galleriet. För öppettider besök 
vår webb- eller Facebooksida.
www.facebook.com/blessellska
www.evadarpo.se

14

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 kubb eller boule.
Du finner även cykeluthyrning i anslutning till 
färjeläget på Fårö.
Kontakt: 073-351 44 37

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter 
#broakiosken

15

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 

16

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

17

Fårölamm Gårdsbutik kött & skinn
Gotlands enda gårdsslakteri. Detaljstyckat och
förädlat kött och chark från gårdslamm. Vackra 
lammskinn och hantverk. Vi är ett året runt 
företag.
Kontakt: 0735-17 46 64

info@farolamm.se
www.farolamm.se

18

Fårö Krukmakeri
Butik & Verkstad. Prova att dreja & måla 
på keramik. Öppet dagligen 2.00 –.00 
Välkomna från midsommar till mitten av 
augusti.
www.farokrukmakeri.se

19

Fårö Hantverkshus
Vi är sju fåröbor som älskar handarbete & 
pyssel och i vår butik vid Fårö kyrka säljer 
vi vårt hantverk under hela sommaren. Här 
hittar ni stickat, virkat, tovat, vävt, broderat, 
sytt, gjutet, målat & snickrat.
Öppet dagligen från midsommardagen till 8 
augusti mellan 0.30 –6.00. Välkomna!

Shopping
& Gårdsbutik
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20

ICA Nyströms Fårö
Utöver ett brett standardsortiment av varor 
erbjuder vi även gasol, Svenska Spel, lotter, 
apotek- och systembolagsombud. Öppet året 
runt! Sommartider v.26 – 32 månd – sönd 
08.00 – 20.00.
Kontakt: 0498-22 38 55

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

21

ICA Supermarket Bungehallen 
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 0.00 – 22.00.
Inspireras på ica.se/bunge

22

Laterna Magica Bokhandel 
I Fårös äldsta affär samsas klassiker med
beatnoveller. Öppet dagligen från 2.00 –6.00 
från 25 juni till 20 augusti.
Därefter öppet vid förfrågan.
Kontakt: 0702-03 89 24

23

Prima Gård 
Upplev sommaren hos oss på Prima Gård. 
I gårdsbutiken hittar du vår handgjorda 
keramik och smyckesdesign. I restaurangen 
och cafét kan du avnjuta en ekologisk 
middag på vår handgjorda keramik. Varmt 
välkommen!
Info: www.primagard.se

24

Sudersand Stenugnsbageri 
Här kan du avnjuta ett smakrikt och 
brett sortiment av högklassiga färska 
bageriprodukter. Lekplats till de små, pool, 
gym och stor uteservering.
Öppet juni – augusti 0.00 – 22.00.

25

Vilmagårdens Café & Butik 
I området kring Lauters på Fårö hittar ni 
Vilmagården. Avnjut en kaffe och glass i 
solskenet, strosa runt i butiken som är fylld 
med inredning, ponnyridning för barnen.
Öppet mån – sön .00 – .00 

Scen
& Utställning
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26

Barnkörveckan
Invigning i Fårö kyrka 9 juli kl. 09.00. 
Barnkörveckan håller på från 9 juli till 3 juli 
ca kl. 9.00. Biljetter köpes i god tid innan på 
kansliet Stora Gåsemora.
www.barnkorveckan.se

27

Bergmancenter
Upplev Ingmar Bergman på Fårö. Börja 
med en guidad tur på Bergmancenter för 
att vandra i Bergmans fotspår. Besök de 
spännande inspelningsplatserna runt om på 
Fårö tillsammans med Bergmancenters guider. 
Upplev Bergmanveckan 24 – 30 juni, en årlig 
festival i Bergmans anda. I området hittar du 
även butik och café.
www.bergmancenter.se

28

Bungemuseet 
Gå på vandring från bronsåldern till 1900-tal. 
Kliv in i autentiska hus och byggnader. Få 
en inblick i tidig industri med bl.a. kalkugnar, 
vädersågar och vattenkvarnar.
Öppettider:
12 maj –23 juni, kl.11.00  – 16.00.
24 juni –18 augusti, kl 11.00 – 18.00.
19 sugusti –8 september, kl.11.00  – 16.00.
Entré: varierar beroende på säsong
www.bungemuseet.se

29

Fårö Museum
Kulturhistoriskt museum där besökaren 
erbjuds att få se och uppleva Fårö genom 
olika perspektiv och tidsepoker. Försäljning 
i museibutiken av publikationer och 
Fåröprodukter.
Öppettider: Dagligen 1/6 –1/9 kl. 11.00 –17.00.
www.facebook.com/faromuseum

30

Fårö kyrka
Öppen för besök dagligen mellan påsk och 
september kl. 09.00 – 8.00.
Gudstjänster, utställningar och 
musikunderhållning hela sommaren.
Hela kalendern, vägbeskrivningar och 
kyrkhistoria, boka vigsel och dop på 
svenskakyrkan.se/norragotland
Kontakt: 0498-22 27 00

31

Liten Kulturvecka i Svarta Fåret
Broa på Fårö (nära färjeläget) –2 juli. 
Fullständigt program hittar ni i annons eller 
evenemangskalendern.
facebook.com/irenkultur
www.ikonst.se
Tel:070 – 526 73 14

32

Sjöräddningsmuseet och Käutabode
I det sydvästra hörnet av Ekeviken på Fårös 
norra sida ligger dessa museianläggningar.
För info och öppettider:
www.farohembygdsforening.se
info@farohembygdsforening.se

33

Sommarkväll på Stora Gåsemora
Konserter varje sommar i stora ladan.
Se aktuella artister i vår annons och på vår 
hemsida.
www.sommarkvallpagasemora.se
facebook.com/sommarkvallgasemora
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Dämbaskogens Natur & kulturstig
Området i Dämbaskogen är rikt på 
fornlämningar – allt från 3000-åriga gravar 
till jordkällare och två kalkugnar från slutet av 
800-talet. Leden är markerad med vitmålade 
stolpar och ett tiotal skyltar berättar om 
områdets historia och natur. Längs leden 
finns ett antal bänkar för en stunds vila och 
avkoppling i ett stycke Fårönatur. Om det
inte är för torrt i marken finns en lägerplats 
och en kamin i jordkällaren som du kan 
göra eld i. Vägbeskrivning: Om du kommer 
från Broa mot kyrkan, sväng vänster vid 
Ödehoburga ca 900 meter norr om Solhaga 
Camping, där ligger denna ca 200 meter 
långa vandringsled. Alla våra evenemang kan 
du se på vår hemsida och facebook.
Kontakt: 0706-36 57 22

www.dambaskogen.se
Facebook ”damba159”

35

Gotska Sandön 
Besök östersjöns mest ensliga ö. Upplev lugnet 
och stillheten. Njut av milsvida stränder, se 
sälar på nära håll och svävande havsörn.
Vandra längs med 60 km markerad led genom
säregen natur. Båt från Nynäshamn & 
Fårösund 24 maj – 8 september.
Läs mer på: www.gotskasandon.se

36

Guidad FåröMagi
Boka en skräddarsydd rundtur, med guide, 
när du kommer till mytomspunna Fårö.
Har du speciella önskemål så tveka inte att 
berätta det, annars får du förslag på många av 
Fårös smultronställen.
Kontakt: 070-668 15 52

faromagi@telia.com

37

Sudersandsbiografen
Sudersandsbiografen öppnade första gången 
953 av Arthur Norman som då byggde om 
sin lada till biograf. Biografen är en av få 
kvarvarande ladugårdsbiografer och här kan 
du uppleva ny film med modern teknik i en 
klassisk biografmiljö. Sudersandsbiografen har 
kvar de snickrade originalstolarna från tidigt 
50-tal och många originaldetaljer har
bibehållits för att bevara den unika miljön. 
Efter att ha varit nedlagd under några år 
öppnades biografen igen 20 av Sofia 
Mattsson och Ulf Slotte. 203 digitaliserade vi 
projektionen och sedan 204 drivs biografen 
av en förening. Systerbiografen Roy hittar ni i 
Fårösund.
Sommarens program hittar ni här:
www.sudersandsbion.se/om-sudersandsbion/

Företagare på Fårö • Annons & information

38

Fårö fotbollsskola 25 år!
Tjejer och killar i åldrar 5 – 5 år, var med 
och fira med oss! Under vecka 28, 8–3 juli, 
arrangeras Fårö Fotbollsskola för 25:e året i 
rad. För dig som tycker om att spela fotboll, 
träffa nya kompisar och ha roligt!
Välkomna att fira med oss hälsar Olof, Ture
& Thomas Bodström.
Anmälan: Hos Sylvis döttrar eller Olof 
Bodström på 072-542 23 11.
Pris: 450 kronor. Swish eller kontantbetalning
Plats: Fotbollsplanen vid semesterbyn
Samling: Alla deltagare 8 juli kl.09.30

39

Fårö Open
”A smashing event since 93.” Tennis-
turneringen för alla. På tennisbanan vid 
Carlssons Fårö, Sudersand, 2 – 2 juli.
Anmälan senast den 22 juli på vår webbsida 
eller på anslag vid tennisbanan. För dagliga 
uppdateringar följ oss på Facebook.
www.facebook.com/faroopen
www.faroopen.se

40

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

41

Solyoga  
Yoga på Sudersand. 
Mer info på: www.solyogastudio.se

42

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

Mer info: www.faroislandshastar.se

43

Yoga vid Fårö kyrka     
Denna medicinska yoga passar dig, som är van 
eller ovan, vig eller ovig, ung eller inte längre 
ung. 
Tid: Dagligen 1 – 16 aug, 17.00 – 18.15
Plats: Vid parken vid Fårö kyrka. Vid oväder 
finns möjlighet att vara inne i kyrkan.
Kostnad: 100 sek/gång, Swish eller kontant
Anmälan: 070-38 56 444. Yogamattor finns.
Ta med pläd/handduk.
Läs mer www.mediyoga.se och www.yogaliv.se.
Eva är diplomerad instruktör i medicinsk yoga. 

Natur
& Kultur

Sport
& Fritid
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Ekevikens Camping Fårö AB    
Tält/Husvagn/Husbil och ställplatser för 
kvickstopp. En lugn familjecamping i orörd 
Fårönatur nära vackra Ekevikens badstränder. 
Vi erbjuder en god standard med rena 
toaletter, varma duschar, diskplatser samt 
latrinstation.
Öppettider: Sommarsäsong 17 / 6–2 / 9

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

www.ekevikenscamping.se

45

Fårö kursgård     
Hotell, stugor, vandrarhem, pub, matsal/
festvåning, frukost, lunch, middag och kaffe 
efter beställning. Konferenslokaler/grupprum 
och stora gräsytor.
Kontakt: 0498-22 41 33

info@farokursgard.se
www.farokursgard.se

46

Lauters Cykel o Biluthyrning
Herr och damcyklar 3 och  växlade, fast korg.
Barncyklar, barnkärror, barnsadlar, hundkärror, 
tandemcyklar och hjälmar.
Öppet från 0.00 – sent under sommaren. 
Övrig tid enligt överenskommelse.      
Tel: 070-224 68 92 (Lennart)
Adress: Lauter 1993C, 624 66 Fårö.

47

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

Företagare på Fårö • Annons & information

48

Slow Train B&B      
Charmig gård från 800-talet belägen
vid Alnäsaviken. Genuin miljö i mycket fint 
och promenadvänligt naturområde. Ekologisk 
frukost serveras på Elsies Café. Välkommen!
Öppettider: Året runt.
Kontakt: 0498-22 68 18

www.slow-train.se

49

Solhaga Camping Ödehoburga     
Trivsam camping för husvagn, husbil och tält i 
naturskön och lugn miljö. Modernt servicehus, 
campingstugor och samlingsrum.
Öppettider: Juni–augusti.
Kontakt: 0703-42 31 17

www.solhagacamping.org

50

Sudersand Resort - Stugby & camping       
Utöver ett varierat utbud av boende har vi 
det mesta för en aktiv semester. Äventyrsgolf, 
pool och lekplats. Bastu med relaxavdelning 
och vedeldade badtunnor. Och vi har ett 00 
kvm stort gym med allt du behöver. Kontakta 
oss för priser och öppettider.
Kontakt: 0498-22 35 36

info@sudersand.se
www.sudersand.se

51

Sundsmacken
En bemannad bensinstation i anslutning till 
färjekön i Fårösund, förutom drivmedel kan 
du här ladda batterierna med färska mackor, 
burgare, mjukglass och mycket mer.
Kontakt: 0498-22 12 38

Adress: Fårövägen 27, Fårösund
www.sundsmacken.se

52

Fårösunds Marina
Fårösunds gästhamn och fasta båtplatser. 
Eventhangar för fest, musik, föredrag mm 
uthyres.
Adress: Strandvägen 7, Fårösund
www.farosundsmarina.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 Byggservice AB
Per Annas ny- och ombyggnationer
Kontakt: 0705-20 83 23

Fårö Digitalservice
Snabb hjälp med Internet, PC, TV, Hemmabio 
och Smarta Hem. Hembesök med RUT-
avdrag, även kvällar och helger. 
Tillbehör och reservdelar.
Kopiering, scanning, utskrifter och laminering.
Öppettider: April – oktober.
Kontakt: Tomas Ehring, 070-778 17 18

digitalservice@ehring.se
www.ehring.se

Fårö VVS
Försäljning av tjänster och varor inom
VVS-området. Svens 4, 624 66 Fårö
(bredvid skolan)
Kontakt: 0498-22 43 43, 0708-13 03 25

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

Epost: leif.westerberg@telia.com

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

perras.el@telia.com

Taxi Fårö Cab
Din taxi på Fårö
Kontakt: 0498-22 35 94

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

Boende
& Service
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JUNI

Fredag 21 /6

     Midsommarfirande
Stången kläs och därefter lek & 
dans. Kaffe med bröd m.m. finns 
till försäljning i matsalen.
Plats: Fårö Kursgård
Tid: 13.30
Arr: Fårö Röda kors-krets 

     Midsommar-buffé
Plats: Fårö Kursgård
Tid: 12.00
Bokning: 0498-22 41 33

info@farokursgard.se
Entré: Vuxna 150 sek, barn under 
12 år 75 sek
Arr: Fårö Kursgård

Lördag 22 /6

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag kl. .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59  60

Söndag 23 /6

     Bergmanveckan 23 – 30 /6

Mer info på vår webbsida.
www.bergmancenter.se

     Solnedgångsgudstjänst
Bungekören medverkar.
Tid: 21.00
Plats: Digerhuvud
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

     Familje- och aktivitetsdag
i Dämbaskogen 
Enklare tävlingar/utmaningar för 
stora och små. Två guidade turer 
under dagen. Ta med det du vill 
lägga på grillen! 

Plats: Dämbaskogen natur och 
kulturstig
Tid 10.15 – 14.00
Entré: Frivillig
Arr: Dämbaskogens natur- och 
kulturstig
Info: www.dambaskogen.se

Måndag 24 /6

     Bergmanveckan 23 – 30 /6

Mer info på vår webbsida.
Info: www.bergmancenter.se

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

Tisdag 25 /6

     Bergmanveckan 23 – 30 /6

Info: www.bergmancenter.se

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
kontakt: 070-787 59  60

Onsdag 26 /6

     Bergmanveckan 23 – 30 /6

Info: www.bergmancenter.se

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

Torsdag 27 / 6

     Bergmanveckan 23 – 30 /6

Info: www.bergmancenter.se

     Prova att dreja & måla på 
keramik
Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
kontakt: 070-787 59  60

     Sommarmusik med Got-
lands blåsarkvintett 
Musik av bl.a. Bach och Mozart. 
Aftonbön.
Tid: 19.00
Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

Fredag 28 /6

     Bergmanveckan 23 – 30 /6

Info: www.bergmancenter.se

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

Lördag 29 /6

     Bergmanveckan 23 – 30 /6

Info: www.bergmancenter.se

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
kontakt: 070-787 59 60

Söndag 30 /6

     Bergmanveckan 23 – 30 /6

Info: www.bergmancenter.se

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se

EVENEMANG 2018

Med reservation för ändringar.Fotografi Markus Moström
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Lördag 6 /7

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

Söndag 7 /7

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Sommarmusik –
Semesterkörsång
För dem som vill sjunga körsång. 
Noter får man på plats.
Tid: Samling 16.00.
Gudstjänst 18.00
Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

Måndag 8 /7

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

Tisdag 9 /7

     Simskola 9 – 13 juli
Världens bästa simskola säger 
barnen!
Plats: Fårösund & Sudersand 
Info: anki.sederholm@gmail.com
Tel 073-618 24 90

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Plats: Fårö Bygdegård
Info: Entré och enkelt fika 70 sek
Arr: Fårö Hembygdsförening

Torsdag 4 /7

     Sommarmusik
Axel Borgqvist, violin och
Gisela Herb, piano.
Aftonbön
Tid: 19.00
Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

    Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Möt aktuella författare
Agneta Arnesson Westerdahl och 
Ronnie G Lundin berättar om sitt 
pågående arbete och kommande 
utgivning. Presentation ”Ture 
Eriksson 00 år” Ny roman.
Plats: Bergmancenter/biblioteket
Tid: 19.00
Arr: FårÖ Publiceringsfond

Fredag 5 /7

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö.
Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Vernissage
”Tilliten och Rädslan”
Lotta Lagercrantz utställning om 
hur en ö och ett land tar emot 
medmänniskor på flykt pågår 
hela sommaren i Bunge och Fårö 
kyrkor.
Tid: 11.00
Plats: Bunge kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

JULI

Måndag 1 /7

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00  – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

     Meditation
En stund för kropp och själ, 5 ggr.
Plats: Fårö kyrka
Tid: 09.00  – 10.00
Anmälan: 073-618 24 90 

Tisdag 2 /7

     Simskola 2 – 6 juli
Världens bästa simskola säger 
barnen!
Plats: Fårösund & Sudersand
Info: anki.sederholm@gmail.com
Tel 073-618 24 90

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Onsdag 3 /7

     En vandring runt Gotska 
Sandön
Daag Pedersen berättar och visar 
bilder.
Tid: 19.00

Med reservation för ändringar.

Lördag 13 /7

     Prova att dreja & måla på 
keramik
Prova på mellan 22 / 6 – 0 / 8.

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

     Barnkörveckan
Konsert – Barnkör 1 & barnkör 2.
Plats: Stora Gåsemora
Tid: 14.00
Entré: Vuxen 100 sek, barn 50 sek.
Arr: Barnkörveckan

     Barnkörveckan
Konsert – Ungdomskör &
vuxenkör.
Plats: Stora Gåsemora
Tid: 16.30
Entré: Vuxen 100 sek, barn 50 sek.
Arr: Barnkörveckan

     Kulturvandring vid
Ödehoburga
Med Ronnie G Lundin 
Plats: Samling vid Dämbaskogens 
parkering. 
Info: Medtag kaffekorg.
Frivillig entré.
Arr: Fårö Hembygdsförening

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

Söndag 14 /7

     Prova att dreja & måla på 
keramik
Prova på mellan 22 /6 – 0 / 8.

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

     Fårö Marknad
Tid: 10.00 –16.00

Plats: Fårö Bygdegård

    Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Sommarmusik
Josef Karnebäck, kontrabas, Erik 
Ronström, gitarr. Musik som 
rör sig fritt mellan jazz och visa. 
Aftonbön.
Tid: 19.00
Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

     Friluftsgudstjänst
Sång av Cilla Lauterwik och 
Annelie Utas.
Tid: 15.00
Plats: Nantens hus. Kör mot
Ekeviken, sväng in mot Butleks. 
Huset ligger mittemot kvarnen en 
bit in på vägen. 
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland
 
Fredag 12 /7

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Barnkörveckan
Konsert – Minisar & Bubblor.
Plats: Stora Gåsemora
Tid: 16.00
Entré: Vuxen 100 sek, barn 50 sek.
Arr: Barnkörveckan

     Linnea Henriksson +
Smith & Thell
Med succén i Så mycket bättre i 
ryggen är Linnea mer aktuell än 
nånsin…Smith & Thell med hiten 
Forgive me friend   
Plats: Gåsemora Gård, Fårö
Biljetter: www.sommarkvallpaga-
semora.se

Onsdag 10 /7

     Qi Gong för alla
Tid: 08.30 – 09.30
Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Drop in-dop, vigslar och 
förnyelse av löften
Se hemsidan för mer information
Tid: 15.00–20.00

Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragot-
land

     Kulturvandring vid
Verkegards
Guidad vandring med Lennart 
Edlund och Majvor Östergren vid 
Verkegards öppna kulturlandskap. 
Fascinerande berättelser kring hur 
marken brukats under de närmaste 
2000 åren.
Plats: Vid ”vägs ände” intill
Werkelins gård, Dämba.
Tid: 17.00
Info: Medtag gärna kaffekorg
Entré: 50 sek
Arr: FårÖ Publiceringsfond

Torsdag 11 /7

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Med reservation för ändringar.
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     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

Måndag 15 /7

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

     Yoga för alla
Tid: 08.15 – 09.15 
Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Tisdag 16 /7

     Simskola 16 – 20 juli
Världens bästa simskola säger 
barnen!
Plats: Sudersand 
Info: anki.sederholm@gmail.com
Tel 073-618 24 90

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     FULLMÅNE SUP
Stand Up Paddle Board
Tid: 17.00 –19.00 
Drop in 150 sek/30 min
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Ulf Lundell – SLUTSÅLT
Vi hälsar rockmusikern, poeten, 
konstnären, författaren och 
sanningssägaren Ulf Lundell 

välkommen tillbaka till Fårö.
Plats: Gåsemora Gård, Fårö

Onsdag 17 /7

     Qi Gong för alla
Tid: 08.30 – 09.30
Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Liten kulturvecka i
Svarta fåret 17 – 20 juli
Invigning, vernissage, stråkkvar-
tett, poesiläsning m.m. 
Plats: Svarta fåret – gula huset vid 
Broa färjeläge, Fårö.
Entré: 200 sek
Förbokning: 070-526 73 14

Arr: I REN KULTUR

Torsdag 18 /7

     Liten kulturvecka i Svarta 
fåret 17-20 juli
Jazz i maskinhallen med jazzpia-
nisten Lars Jansson och basisten 
Georg Riedel.
Plats: Broa konserthall
Tid: Från 20.15
Entré: 200 sek
Förbokning: 070-526 73 14

Arr: I REN KULTUR

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Loppis
Loppis i bygdegården på Fårö. 
Kaffeservering.

Plats: Bygdegården Fårö
Tid: 10.00 – 14.00
Arr: SPF Seniorerna Fårö

Fredag 19 /7

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Mindfulnessyoga
Anna-Karin Darpö leder Mind-
fulnessyoga. Mjuka övningar för 
ökad närvaro, ett inre lugn och 
kärlek till oss själva.
Tid: 09.00 – 10.30
Plats: Blesselska gården, Lauter
Info: www.annakarindarpo.se

     Liten kulturvecka i Svarta 
fåret 17-20 juli
Pianisten Staffan Scheja och en 
flygel.
Plats: Broa konserthall
Tid: Från 20.15
Entré: 200 sek
Förbokning: 070-526 73 14

Arr: I REN KULTUR

Lördag 20 /7

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Liten kulturvecka i Svarta 
fåret 17-20 juli
Avslutningskonsert, Pianokvintett, 
poesiläsning m.m. 
Plats: Broa konserthall
Tid: Från 19.45
Entré: 200 sek
Förbokning: 070-526 73 14

Arr: I REN KULTUR

     Vandring i Dämbaskogen
Guidad visning med särskilt fokus 

på naturen. Kaffe med tillbehör. 
Frivillig entré.
Tid 13.30 – 15.30
Plats/arr: Dämbaskogens natur- 
och kulturstig
Info: www.dambaskogen.se

Söndag 21  /7

     Fårö Open 21 – 27 juli 
Tennisturnering som arrangerats 
sedan 93. Öppen för alla att delta 
i sju möjliga klasser. Hard court.
Spel mellan ca 09.00–8.00 varje 
dag. Finaldag den 2 juli med 
reservdag 28 juli. 
Plats: Carlssons, Sudersand
Anmälan: Senast den 20 juli
Info: www.faroopen.se
www.facebook.com/faroopen

     Friluftsgudstjänst
vid Avaeken
Kören Fåröfröjd sjunger.
Tid: 13.00
Plats: Fårö Ava 6028
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

Måndag 22  /7

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

     ”In the light of Bergman”
Vi visar Bergmanstipendiaterna 
Hi-Jin och David Hodges film om 
Fårö, Fåröborna och Bergman. 
Tid: 19.00
Plats: Bergmancenters biografteater
Info: Biljett 70 sek.
Arr: Fårö Hembygdsförening

     Yoga för alla
Tid: 08.15 – 09.15 
Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Retreat
Plats: Fårö församlingshem
Tid: 10.00  – 17.00
Info: 073-618 24  90

Tel: anki@coping.se

Tisdag 23  / 7

     Simskola 23 – 27 juli
Världens bästa simskola säger 
barnen!
Plats: Sudersand 
Info: anki.sederholm@gmail.com
Tel 073-618 24 90

     SUP-klass
Tid: 10.00 –11.00 
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Sarah Klang
Förra årets nykomling är aktuell 
med ny musik och stor turné. 
Plats: Gåsemora Gård, Fårö
Tid: 20.00 (insläpp från 17.00)
Biljetter:
www.sommarkvallpagasemora.se

Onsdag 24  / 7

     Qi Gong för alla
Tid: 08.30 – 09.30
Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Torsdag 25  / 7

     Sommarmusik
Saxdalens manskör framför 
sångspelet ”Helgdagskväll vid 
timmerkojan” som bygger på Dan 
Anderssons sånger. 
Tid: 19.00

Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

     Miriam Bryant
Aktuell med ny musik och som-
marturné.
Plats: Gåsemora Gård, Fårö
Tid: 20.00 (insläpp från 17.00)
Biljetter: 
www.sommarkvallpagasemora.se

Fredag 26  / 7

     Mindfulnessyoga
Anna-Karin Darpö leder Mind-
fulnessyoga. Mjuka övningar för 
ökad närvaro, ett inre lugn och 
kärlek till oss själva.
Tid: 09.00–10.30
Plats: Blesselska gården, Lauter
Info: www.annakarindarpo.se

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Lördag 27 / 7

     Fårö Opens finaldag!
Finalspel 09.00 –6.00 
Plats: Carlssons, Sudersand
Info: www.faoopen.se 
www.facebook.com/faroopen

Information • Evenemangskalendarium

Med reservation för ändringar. Med reservation för ändringar.
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     Sommarmusik
Claes Holmgren, som spelar på 
orgeln från 1756. Musik av bl 
a Bach, Buxtehude, Mendels-
sohn-Bartholdy. Aftonbön.
Tid: 18.00
Plats: Bunge kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

Söndag 28 / 7

     Sommarfest vid Sjörädd-
ningsmuseet 
Båttema, där vi berättar om 
vår unika flyktingbåt. Lotterier, 
försäljning av kaffe med bröd samt 
varm korv.
Tid: 13.00
Plats: Sjöräddningsmuseet
Arr: Fårö Hembygdsförening 

     Utställning i Mårtens lada
Ulrika Holgersson Hägg visar 
skulptur och måleri i lugn och 
vacker miljö. Välkommen!
Plats: Mårtens lada,
Rute Alby 923, Lärbro
Tid: 13.00 –17.00

Info: www.bevingadskulptur.se

Måndag 29 / 7

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

     Yoga för alla
Tid: 08.15 – 09.15 
Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Tisdag 30 / 7

     Weeping Willows
Sveriges kanske bästa band åter-
kommer efter succén 20. 
Plats: Gåsemora gård, Fårö
Biljetter: www.sommarkvallpaga-
semora.se

     Kyrkogårdsvandring
Lasse Kallander och Gunilla 
Brogren vandrar runt kyrkogården 
och berättar om personer från 
olika tider. Presentation av utvalda 
kulturgravar. 
Tid: 16.00
Arr: FårÖ Publiceringsfond
Entré: Frivillig gåva

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Onsdag 31 / 7

     Qi Gong för alla
Tid: 08.30 – 09.30
Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

AUGUSTI

Torsdag 1 / 8

     Fårö Marknad
Plats: Fårö Bygdegård
Tid: 10.00 –1600

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Medicinsk yoga 1 – 16 /8 
Eva Holmbäck erbjuder denna 
läkande yoga för femte året i rad! 
Plats: Vid Fårö kyrka
Tid: 17.00 –18.15

Anmälan: 070-385 64 44,
helst dagen innan.
Kostnad: 100 sek/gång
Info: www.yogaliv.se

     Fårekartur fran förr ei
teiden (Del II – Laga skiften)
Fårö-ättlingen Lasse Kallander 
visar och berättar om Fårökartor 
från olika århundraden. Skatt-
läggning, laga skiften och annat 
av intresse. Äldsta kartan är från 
690-talet. 
Tid: 19.00
Plats: Bergmancenter, biografen
Arr: FårÖ Publiceringsfond &
Studieförbundet Vuxenskolan. 
Entré: 50 sek

Fredag 2 / 8  

    Mindfulnessyoga
Anna-Karin Darpö leder Mind-
fulnessyoga. Mjuka övningar för 
ökad närvaro, ett inre lugn och 
kärlek till oss själva.
Tid: 09.00 – 10.30
Plats: Blesselska gården, Lauter
Info: www.annakarindarpo.se

Måndag 5  / 8

     Yoga för alla
Tid: 08.15 – 09.15 

Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     Prova att dreja & måla på 
keramik 22 /6 – 10 /8

Varje dag .00 – .00. 
Plats: Fårö Krukmakeri
Info: www.farokrukmakeri.se
Kontakt: 070-787 59 60

     Medicinsk yoga 1 – 16 /8 
Eva Holmbäck erbjuder denna 
läkande yoga för femte året i rad! 
Plats: Vid Fårö kyrka
Tid: 17.00 –18.15

Anmälan: 070-38 56 444

Kostnad: 100 sek/gång
Info: www.yogaliv.se

Tisdag 6  / 8

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Onsdag 7  / 8

     Qi Gong för alla
Tid: 08.30 – 09.30
Drop in 150 kr
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Torsdag 8 / 8

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Fredag 9  / 8

     Mindfulnessyoga
Anna-Karin Darpö leder Mind-
fulnessyoga. Mjuka övningar för 
ökad närvaro, ett inre lugn och 
kärlek till oss själva.
Tid: 09.00 – 10.30
Plats: Blesselska gården, Lauter
Info: www.annakarindarpo.se

Lördag 10 / 8

     Vandring i Dämbaskogen
Allmän guidning om områdets 
natur, arkeologi och kultur. Kaffe 
med tillbehör. Frivillig entré. 
Tid 13.15 – 15.30
Plats/arr: Dämbaskogens natur- 
och kulturstig
Info: www.dambaskogen.se

Måndag 12  / 8

     Sommarmusik
Orgelkonsert med Mattias 
Kjellgren.
Tid: 19.00
Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

     Medicinsk yoga 1 – 16 /8 
Eva Holmbäck erbjuder denna 
läkande yoga för femte året i rad! 
Plats: Vid Fårö kyrka
Tid: 17.00 –18.15

Anmälan: 070-385 64 44

helst dagen innan.
Kostnad: 100 sek/gång
Info: www.yogaliv.se

Tisdag 13  / 8

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Onsdag 14  / 8

     Qi Gong för alla
Tid: 08.30 – 09.30
Drop in 150 sek
Plats: Sudersand strand, vid 
Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Torsdag 15  / 8

     SUP-klass
Stand Up Paddle Board
Föranmälan krävs, 250 sek 
Plats: Sudersand Strand Camping, 
vid Sudersannas Grill & Bar
Tid: 10.00 –11.00

Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

     FULLMÅNE SUP
Stand Up Paddle Board
Tid: 17.00 –19.00 
Drop in 150 sek/30 min
Plats: Sudersand strand, vid 

Sudersannas grill & bar
Arr: Fårö Surf, Yoga & Massage
Kontakt: www.naturalways.se

Fredag 16  / 8

     Liten Poesi & konsthelg
Vernissage ”Huldur om Baldur” 
Måleri Kaj Engström & Irène 
Sjöberg-Lundin. 
Plats: Svarta Fåret – Gula huset 
nära färjeläget Broa/Fårö
Tid: 16.30 – 18.00
Arr: I REN KULTUR
Entré: 100 sek
Info: www.ikonst.se

     Liten Poesihelg-läsning
Theodor Kallifatides startar poesi-
helgens läsningar klockan 8.00. 
Plats: Svarta Fåret – Gula huset 
nära färjeläget Broa/Fårö
Tid: 18.00, 19.00 & 20.00
Arr: I REN KULTUR
Entré: 100 sek
Info: www.ikonst.se

     Medicinsk yoga 1 – 16 /8 
Eva Holmbäck erbjuder denna 
läkande yoga för femte året i rad! 
Plats: Vid Fårö kyrka
Tid: 17.00 –18.15

Anmälan: 070-385 64 44

helst dagen innan.
Kostnad: 100 sek/gång
Info: www.yogaliv.se

Lördag 17  / 8

     Liten Poesihelg-läsning
Medverkande: Agneta Danielsson, 
Christian Berling, Olof Buckard, 
Maj Högberg, Åke Högberg & 
Theodor Kallifades. 
Plats: Svarta Fåret – Gula huset 
nära färjeläget Broa/Fårö
Tid: 18.00, 19.00 & 20.00
Arr: I REN KULTUR
Entré: 100 sek
Info: www.ikonst.se

Söndag 18  / 8

     Liten Poesihelg-läsning
Medverkande: Agneta Danielsson, 
Christian Berling, Olof Buckard, 
Maj Högberg, Åke Högberg & 

Information • Evenemangskalendarium

Med reservation för ändringar. Med reservation för ändringar.
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Theodor Kallifades. 
Plats: Svarta Fåret – Gula huset 
nära färjeläget Broa/Fårö
Tid: 18.00, 19.00 & 20.00
Arr: I REN KULTUR
Entré: 100 sek
Info: www.ikonst.se

SEPTEMBER

Lördag 21 / 9

     Fårönatta 2019

Nu njuter vi åter av Fårönatten!
Arrangör: Föreningen Fårö Framtid
Info: www.faroframtid.se

     Musikgudstjänst i
Fårönatta
Bungekören medverkar, 00 
marschaller på kyrkogården visar 
vägen. Kollekt till Världens Barn.
Tid: 22.00

Plats: Fårö kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/norragotland

Information • Evenemangskalendarium

Fotografi Markus Moström

MINDFULNESSYOGA
Anna-Karin Darpö leder yoga 
som lindrar och förebygger 
stress. Anna-Karin är läkare 
och certifierad lärare i Mind-
fulnessyoga och Hatha yoga.

Fredagar: 19 / 7, 26 / 7, 2 / 8, 9 / 8
Tid: 09.00 – 10.30
Plats: Blesselska gården, Lauter
Info: www.annakarindarpo.se

Med reservation för ändringar.
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Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

Frans Brozén har varit aktiv politiker för 
Liberalerna i regionfullmäktige. Nu driver 
han Solhaga Camping tillsammans med 
sambon Gunilla Drysén.
 Förra årets sommar utan regn tog hårt 
på bönderna. Vid ett av sommarens kris-
möten om torka och brist på foder väckte 
Frans Brozén plötsligt idéen: ”Borde man 
inte ställa till med en stor bondefest för att 
skingra oron över ett uselt skördeår?” LRF 
Gotland nappade på förslaget och en lör-
dagskväll i november strömmade 500 del-
tagare till festen på Wisby strand. Det blev 
en succé där lantbrukare från hela Got-
land deltog. Efter detta initiativ blev Frans 
Brozén nominerad till Årets Gotlänning.
 Frans fick också stor uppmärksamhet 
när stormen Alfrida drog fram över Fårö 
efter nyårshelgen. Träden föll som plock-
epinn, elen gick, det var kallt i husen, mo-
biltelefonerna fungerade inte, färjan till 
Fårö kunde inte köra. Som ordförande i 
Fårö församling såg han till att försam-
lingshemmet öppnades dit frusna Får-
öbesökare kunde få kaffe och värma sig. 
Deltidsbrandmännen öppnade också upp 
brandstationen dit personer kunde kom-
ma för att ladda mobiltelefonerna. Frans 
är numera en av deltidsbrandmännen. Alla 
på Fårö som hade möjlighet ställde upp. 
Birgitta du Rietz på Stora Gåsamora el-
dade i stora kaminen dit barnfamiljer utan 
värme i sina hus kunde komma.
 Frans Brozén är också ordförande i 
FUAB – Fårö Utveckling AB. FUAB äger 

EKOBONDEN MED
TUSEN IDÉER

Knappt en dag då Frans Brozén inte förekommer med synpunkter 
och förslag i sociala medier, tidningar eller lokalradion. Om allt från 

cykelvägar, äldreboende, jobb, toaletter och parkeringsplatser.

fastigheten där Bergmancenter och Fårö 
Museum samt Gazeliska huset intill där 
förskolan håller hus.
 Under hösten 208 presenterade Fårö 
Framtid en förstudie till ett senior/äldre-
boende i anslutning till Bergmancenter. 
Där ska finnas lägenheter, lokaler för hem-
tjänst, läkar- och sköterskemottagning, 
nytt kök med lunchservering, bassäng 
och gym. Projektet har nu överlämnats till 
FUAB och Frans Brozén är entusiastisk. 
Han bor själv i prästgården som ligger på 
andra sidan vägen intill Kyrkan.
 – När jag bli gammal behöver jag bara 
flytta tvärs över vägen. För att vara allvarlig 
är vår förhoppning att regionen ska köpa in 
ett antal platser för äldre som behöver vård-
och omsorgsboende medan övriga bostäder 
ska intressera mer aktiva seniorer att flytta 
in till.
 Att ha en sådan fastighet öppen året runt 
vore en stor tillgång för såväl fåröbor, besöka-
re, hantverkare och framför allt hemtjänsten. 
 På Frans Brozéns prioriteringslista för 
vad som bör göras på Fårö är bland annat 
cykelväg från färjeläget i Broa, fler öppna 
offentliga toaletter även under lågsäsong, 
bättre sophantering och flera parkerings-
platser. Bro till Fårö finns inte med på 
hans lista.
 – Viktigast är att vi får säkrare vägar på 
Fårö. Att som bonde köra sin traktor här 
på vägarna under högsäsong är förenat med 
livsfara.

Frans Brozén porträtterad vid Solhaga camping. Fotografi Åke Didriksson
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han lärt sig att fälla träd, investerat i en 
vedmaskin, traktor, grävmaskin, stubbfräs-
ning. Hans företag har namnet ”Simon 
Skog & Trädgård”.
 Simon är näst yngst av fiske- och lamm-
familjen Kjell och Carina Janssons fyra sö-
ner. En känd Fåröfamilj som säljer färsk 
och rökt fisk. Simon Jansson är en av de 
allt fler unga som vill vara kvar på Fårö. 
De startar nytt eller driver företag vidare. 
Simon:
 – Jag jobbar på och tycker det är bra att 
kunna vara kvar på ön.

Simon Jansson, Fårös trädfällningsexpert 
och vedleverantör, har aldrig haft så myck-
et att göra som efter stormen. Alla ringer 
efter honom och vill ha hjälp med att ta 
hand om de nedfallna träden. Stormen 
bytte snabbt namn hos Fåröborna från Al-
frida till ”Simon”. 
 – Nu inser många att de måste ha boet 
sina träd som står intill husen. Därför har 
jag många uppdrag som handlar om att fälla 
träd i förebyggande syfte. Och mitt råd är 
också att ta ner träden innan de faller över 
husen.
 Simon är en 30-årig driftig egenföreta-
gare. Han började som yngling med att 
klippa gräs hos fritidshusägare. Sedan har 

Artikel av Ann Lindgren • Boende & Service

STORMEN SIMON   
När stormen Alfrida drog fram över Fårö efter nyårshelgen

föll tusentals träd. De låg tvärs över vägarna, på tak och tun.
Många drabbades och Simon Janson var en av de som fick rycka

in för att röja vägar och hjälpa boende på ön med fallna träd.

Fotografi Åke Didriksson

Fotografi Åke Didriksson
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Hotell & vandrarhem

Lekplats & utegym

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

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

Äventyrsgolf

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

Pool för stora & små

NYHET!
NY KROG
PÅ FÅRÖ!

www.sudersand.se
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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 

www.farosundsmarina.se
Strandvägen 7,  FÅRÖSUND

Gästhamn & fasta  
båtplatser.  

Eventhangar  
för fest, musik,  
föredrag m.m.  

Uthyres.
B&B  
FÅRÖSUND
www.f-gra.se

SUNDS

SAMLING VID PUMPEN! 
BURGARE, SALLAD, 
FÄRSKA MACKOR,  
MJUKGLASS,  
BILTILLBEHÖR, M.M.
Fårövägen 27, FÅRÖSUND
www.sundsmacken.se      
 #sundsmacken
0498–22 12 38

ve
ry
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e

VI RATTAR ÄVEN:
OCH SUPERMYSIGA:
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Tel 0498-22 41 33   info@farokursgard.se  www.farokursgard.se

                  

Prisvärt boende i trivsam miljö
Stugor - Vandrarhem - B&B

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

Vacker badstrand på gångavstånd  
Bokningar och förfrågningar ring 

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

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

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

Modernt servicehus med dusch, 
wc, tvättstuga och kök.

 
I Receptionsbyggnaden 

finns försäljning av fårskinn, 
Fototavlor av Lena Broander, 

Handarbete, försäljning av drycker 
och glass WiFi finns.  

Vacker badstrand på gångavstånd! 
 

Bokningar och förfrågningar ring
 Gunilla 0703423117 
Frans 0706815664

Epost frans@brozen.se 
www.solhagacamping.org

www.facebook.com/
www.solhagacamping.org

surfa till upplevfårö.SE 
& FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM  

FÖR ATT INTE MISSA NÅGRA TIPS!

Välkomna till fårö!

Mässvägen 4 Fårösund
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Upplev lugnet och stillheten. Njut av milsvida 
stränder, se sälar på nära håll och svävande havsörn. 
Vandra längs med 60 km markerad led genom 
säregen natur.

BESÖK ÖSTERSJÖNS 
MEST ENSLIGA Ö

Båt från Nynäshamn & Fårösund 24 maj-8 september.
Dagsturer från Gotland 26, 28 och 30 juni, 3, 5 och 7 juli.
www.gotskasandon.se

Annons_2019_Fåröskriften_129x195.indd   1 2019-04-16   13:23:45

Fårö kyrka      
     - din kyrka

10 juli  kl 15-20 
Drop-in-dop, vigslar 
och välsignelser.  
Läs mer på hemsidan

Hela kalendern, vägbeskrivningar,  
kyrkohistoria, boka vigsel och dop: 
svenskakyrkan.se/norragotland 
0498-22 27 00

      öppen för besök dagligen 
påsk-september kl 9-18  

23 juni kl 21
Solnedgångsgudstjänst vid Digerhuvud

Musik: Bungekören
27 juni kl 19

Musik: Gotlands blåsarkvintett
7 juli kl 18

Musik: Semesterkörsång
samling för sångare kl 16

11 juli kl 19
Musik: Erik Rohnström, gitarr

Josef Karnebäck, kontrabas  
21 juli kl 13

Gudstjänst vid Avaeken 
Musik: kören Fåröfröjd 

28 juli kl 18 Mässa
11 augusti kl 18 Gudstjänst

25 augusti kl 15
 Gudstjänst vid Nantens hus 

8 september kl 15 mässa
21 september fårönatta kl 22

Gudstjänst Bungekören
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Kontakta oss för gratis off ert
0498-65 85 85 • 0704-98 23 24 • www.gutealltjanst.se

Vi hjälper dig med: 

• Trädfällning
• Stubbfräsning
• Gräsklippning 
• Service & reparation
   av gräsklippare

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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Vi vet att det inte är enkelt. Men som de gotlänning-
ar vi är har vi hittat en lösning: Qvitt. En tobak- och ni-
kotinfri produkt. Klassisk tobakskänsla med ginseng och 
grönt te. Gjort med gotländsk kärlek och kunnande. Det 
gör det betydligt enklare att slippa tobaken. Qvitt tillverkas i 
Roma på Gotland. Av Gotlandssnus. Upplev känslan på qvitt.se

Upplev känslan
Nikotinfritt från Gotland

FÅRÖNATTA
21 september 2019
Fårönatta är ett årligt återkommande kulturevenemang 
som arrangeras av Föreningen Fårö Framtid i samarbe-
te med företagarna på ön. Hela Fårö håller öppet med 
gårdsbutiker, affärer, café & restauranger, konserter, 
konstutställningar, marknad och boende m.m. Fårö 
Framtid arrangerar bussar under lördagkvällen som 
går skytteltrafik varje halvtimme för gratisresor mellan 
de olika platserna och aktiviteterna.

www.faroframtid.se
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FASTIGHETSBYRÅN PÅ GOTLAND
FASTIGHETSBYRAN.SE/GOTLAND / 0498-21 80 40 / GOTLAND@FASTIGHETSBYRAN.SE

HÖR AV DIG OM DU ÄR INTRESSERAD AV ATT BYTA BOSTAD. Fastighetsbyrån kan Fårö  
och just din lokala bostadsmarknad. Vi har även koll på priserna i Fårösund,  
Bunge och hela norra Gotland, samt hur de utvecklas över tid. Och vi delar  
gärna med oss av vår kunskap.

Hör av dig om du vill veta mer om läget på bostadsmarknaden, eller boka in 
ett möte för en muntlig värdering av din bostad eller ditt fritidshus. Självklart 
kostnadsfritt och utan förbindelser.

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Välkommen in! Vi har öppet hela sommaren.

Alla bostadsaffärer  
är lokala.Vi också.

4,6 av 5 i betyg enligt 601 av 
våra kunder. Läs mer om vad 
våra kunder tycker om oss: 
reco.se/fastighetsbyran-gotland

FASTIGHETSBYRAN.SE/GOTLAND

Tomter till salu

Fårö  Broa 1:120, 1:121 och 1:122 
Utgångspris 1 100 000 kr/tomt Tomt ca 1 200 kvm  

Fårö Broa 1:123 
Utgångspris 1 350 000 kr Tomt 2 392 kvm

Ansvarig mäklare Jenny Holgersson 0707-44 12 23

Se alla bostäder och läs mer på  
fastighetsbyran.se/gotland

Fårö  Simunds 3864F 
Utgångspris 1 975 000 kr  Tomt 1 249 kvm 

Fårö  Ödehoburga 1015 och 1017 
Utgångspris 900 000 kr/tomt Tomt ca 5 000 kvm

Utgångspris 3 800 000 kr
Boarea 113 kvm Tomt 33 378 kvm
Visas Ring för att boka tid för visning!
Mäklare Jenny Holgersson 0707-441223

Fårö
Broa 2041

Utgångspris 3 800 000 kr
Boarea 113 kvm Tomt 33 378 kvm
Visas Ring för att boka tid för visning!
Mäklare Jenny Holgersson 0707-441223

Fårö
Broa 2041

från 1 250 000 kr
Tomt ca 1200 - 1300 kvm
Info: ETT ÖGONBLICK FRÅN HAVET Söker du ett
strandnära läge att skapa ditt drömboende på?
Mäklare Jenny Holgersson 0707-441223

Kronhaga strand
Kustparksvägen 19-29
från 1 250 000 kr
Tomt ca 1200 - 1300 kvm
Info: ETT ÖGONBLICK FRÅN HAVET Söker du ett
strandnära läge att skapa ditt drömboende på?
Mäklare Jenny Holgersson 0707-441223

Kronhaga strand
Kustparksvägen 19-29

Utgångspris från 1 250 000 kr 
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I den här guiden får du en god vägledning om vad Fårö och Fårösund har att erbjuda 
dig oavsett vad du söker. Ansvarig utgivare är Föreningen Fårö Framtid i samarbete 
med företagarna i området. Tillsammans arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling 
för fler arbetstillfällen inom turism, jordbruk, service och andra näringar – i balans med 
ett bevarande av områdets höga natur- och kulturvärden. Allt för de bofastas framtid. 
Men också för att ditt nästa besök ska bli så bra och minnesvärt som möjligt.


