
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2017-11-29 
Träffpunktens lokaler i Fårösund 
 
Närvarande: Carina Björklund, Ann-Britt Lantz, Gullbritt Thorsell och Göran Öhlund. 
 
Frånvarande: Gun Ljunggren 
 
1. Mötet öppnades av ordf. Carina Björklund.  
 
2. Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 
3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet. 
 
4. Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna. 
 
5. Kvarstående punkter: 
 
– Ännu inget napp på våra förfrågningar om någon kan vara villig att hjälpa till med 
föreningens Hemsida.  
 
– Städning av området i samhället mellan färjeläget och reningsverket nedanför 
Sandöparkeringen fram till strandkanten, där några strandbodar finns, bör ske av 
Regionen. Göran ansvarar för kontakterna.  
 
– Hur har Regionen tänkt sig att ordna med bortag av släke, tillförsel av sand m.m. i 
Bungeviken och Badhusparken? Göran kontaktar Regionens ansvarige Sune 
Melander med frågan. 
 
6. Inkomna skrivelser 
Skrivelse har kommit från bokförlaget TRINAMBAI som erbjuder kurser i 
föreningsutveckling. Styrelsen finner det inte vara av intresse för vår förening. 
 
7. Ekonomi 
Ekonomiskt saldo idag är 44 097 kronor. 
Sedan årsskiftet har vi 107 betalande medlemmar. 
 
8. Fårö-Fårösunds Företagarförening har möte inom kort, där man kommer att bjuda 
in Gustaf Edström för hans hjälp med att försöka framställa en reklambroschyr över 
Fårösund, där man också inkluderar foldern Nordretleden/Cykelleden eftersom den 
har likartat innehåll.  Den bör vara tryckt och klar våren 2018. 
 
9.  Vi har fått flera exemplar av foldern Hälsans stig. Är texten OK eller behöver den 
ändras innan nytryckning? Gun har kontakt med Regionen. 
 
11. Vidare funderingar kring förslaget att skapa någon form av ”Välkomstpaket” med 
information om Bunge socken och eventuellt någon liten present till alla nyinflyttade. 
Ett brev med en välkomnade och inbjudande text vore bra, även en present i form av 
vår särskilda sockentröja. Men var finner vi uppgifter om vilka som är nyinflyttade? 
Gullbritt kollar. 
 



12. Ann-Britt och Carina kontaktar Sussie Johansson för att lära sig hur man sköter 
föreningens Hemsida. 
 
13. Bunge sockenförening är från och med den 1 januari 2018 medlem i Gotlands 
Hembygdsförbund. Det innebär att;  
vi har en grundförsäkring vari ingår ansvar, förmögenhetsbrott, rättsskydd och 
olyckfall,  
vi kan teckna avtal med Bygdeband, en rikstäckande lokalhistorisk webbplats för 
lokalhistoriskt material,  
vi kan teckna avtal och få en gratis Hemsida,  
vi får rätt att sälja Bingolotter för insamling av pengar till föreningen, 
vi kan få billigare kontorsartiklar,  
vi får medlemstidning och skrifter 
vi får gratis rådgivning gällande föreningsverksamhet 
 
14. Gullbritt informerade om att skapandet av en Bunge Sockenbok nu startat med 
ett 20-tal intresserade som kommer att forska och skriva texter. Vi samarbetar med 
Vuxenskolan som t.ex. står för hyran av Träffpunkten vid våra möten. 
 
15. Anslagstavlan vid Bungehallens parkering blåste omkull nyligen, en dag då det 
blåste orkanvindar i Fårösund. Tavlan är nu åter på plats, förankrad i marken med 
cement. 
 
16. Carina informerade att Regionen har ordnat med att höstblommor planterats, att 
gräsmattan vid minigolfbanan är klippt och att julgranen nu är plats inför 1:a Advent. 
 
17. Flera boende i Fårösund är mycket missnöjda med att fjärrvärmen inte fungerar. 
Det är ofta kallt i bostäderna och det saknas ofta varmvatten. Vem är ansvarig?  
 
18. Traditionellt Juljippo med Luciatåg går av stapeln lördagen den 16 december 
2017 mellan kl. 10.00 och 16.00. Curt Broberg ordnar med affisch. 
 
19. Vi efterlyser flera idéer till hur vi ska få fatt i flera styrelseledamöter. 
 
20. Nästa möte blir tisdagen den 16 januari 2018 kl. 14.00 på Mässvägen 4. 
 
21. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
   
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


