
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2018-04-06 
Mässvägen 4 i Fårösund 
 
Närvarande: Carina Björklund, Lasse Dehlin, Anna Dersjö, Eva Fohlström, Ann-Britt 
Lantz, Gullbritt Thorsell och Göran Öhlund. 
 
Arne Eklund var inbjuden och informerade om att han och ytterligare en boende i 
Fårösund planerar ett Möte i Folkhögskolan den 25 april kl. 16.00 för att undersökta 
intresset att återuppta verksamheten i föreningen UNG (utveckling Norra Gotland), 
men denna gång enbart för Fårösunds samhälle/Bunge socken. Föreningens syfte 
skall vara att som en diskussionspartner/blåslampa gentemot politiker m.fl. driva på 
utvecklingen i området, skapa förutsättningar och möjligheter för näringsidkare, 
företagare m.fl. 
 
1. Styrelsemötet 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. Ann-Britt och Carina kontaktar Sussie Johansson för att lära 
sig hur man sköter Hemsidan. Vår hemsida är numera länkad till Gotlands 
Hembygdsförbunds 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 har kontaktat Regionens ansvarige Sune 
Melander och bett honom om ett möte i Fårösund. Bungevikens strand har rensats 
på släke genom privat initiativ. 
 
– 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? 
Eva kontaktar Curt Broberg. 
 
- Ett förslag har uttryckts på Facebook om en gemensam plats i Fårösund nära 
vattnet för avfyrande av nyårsraketer nästa Nyårsafton. Styrelsen tycker detta förslag 
är bra. Många djur blir skrämda av nyårssmällare och raketer, ja även barn och 
vuxna, så en gemensam plats och tidpunkt som annonseras för detta i förväg borde 
gagna många och kan bli ett trevligt sätt att träffas och fira in det nya året. 



- Fårö-Fårösunds Företagarförenings ordförande Carina Björklund har haft ytterligare 
ett möte med Gustaf Edström om hjälp med att försöka framställa en reklambroschyr 
över Fårösund, där man också inkluderar foldern Nordretleden/Cykelleden.  Den bör 
vara tryckt och klar våren 2018. Gustaf har gjort förslag på innehåll och haft kontakter 
med tryckerier. Kostnaden beräknas till ca 50 000 kronor. Styrelsen beslutade gå 
vidare med Gustafs förslag, med en önskan om delning av kostnaderna mellan 
Bunge Sockenförening och FFFF att diskuteras på kommande möte inom FFFF. 
Gustaf Edström undersöker nu vilka som ska skriva texten i broschyren.  
 
6. Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser redovisades. 
 
7. Ekonomi 
Ekonomiskt saldo idag är 53 364 kronor. Budgeten för 2018 måste kompletteras med 
avgiften till Gotlands Hembygdsförbund.  
Arbetsgruppen med Bunge Sockenbok erhåller 1 500 kronor att använda som en 
handkassa. 
 
Vi har hittills sedan årsskiftet fått 44 st. inbetalade medlemsavgifter. 
 
8. Vi har deltagit som medarrangör och deltagare i Frågetävlingen ”Gutar frågar 
Gutar”, för andra året i samarbete med IOGT-NTO. Vi planerar att delta även nästa 
år, men blir det inte flera tävlingsdeltagare då, kommer vi avstå från ytterligare 
deltagande.  
 
9. Bunge Sockenförenings Årsmöte hölls lördagen den 24 mars 2018 i Träffpunktens 
lokaler.  
Föreningen har nu fullt antal styrelseledamöter efter inval av tre nya ledamöter. 
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr för medlem och 200 kr för familj (samma som 
föregående år). 
Ett formellt beslut fattades om att skapa en Bunge Sockenbok. 
Styrelsen gavs i uppdrag att komma igång med att iordningsställa en vandringsled 
vid kustremsan ut mot Bungenäs. 
Årsmötet beslutade att delta i en skräpplockardag den 20 april. Stiftelsen Håll Sverige 
Rent är huvudarrangör och från Region Gotland får vi gratis sopsäckar/soppåsar att 
använda. 
Som avslutning höll Tonny Westerberg ett uppskattat föredrag med visning av äldre 
bilder och därefter bjöds alla mötesdeltagare på en god smörgåstårta, gjord av 
styrelseledamoten Ann-Britt.   
 
10. Som informerades om på Årsmötet har Carina och Gullbritt diskuterat 
föreningens önskemål om mera samarbete med Bungemuséet. T.ex. vid 
Midsommarfirandet i Bungemuséet, där vi kan delta med ”basar-aktiviteter” typ, 
chokladhjul/godishjul, pilkastning m.m. eller Kulturarvsdagen den 9 september, där vi 
kan tänka oss att anordna någon aktivitet vid kalkugnen i Fårösunds hamn och 
förflyttning för besökarna till Tunnbinderiet i Bungemuséet, där någon berättar om 
verksamheten där och kopplingen till stenindustrin, eller vid Bungemuséets 
arrangemang före jul, där vi kan delta med marknadsutställare, chokladhjul m.m. och 
i med detta flytta vårt hittills traditionsenligt juljippo från Träffpunkten i Fårösund till 
Bungemuséet. Styrelsen anser att det vore trevligt med dessa 



samarbetsarrangemang och att Carina och Gullbritt fortsätter utveckla dessa tankar, 
nu närmast genom ett möte med Bungemuséet den 10 april. 
 
11. I enlighet med årsmötets uppdrag att iordningsställa en vandringsled skall Göran 
kontakta en föreslagen person med förslag att ansvara för detta projekt. 
 
12. Kommande planerade aktiviteter 
 
-Stiftelsen Håll Sverige Rent har sin årliga kampanj för att plocka skräp vecka 16. 
Sockenföreningens Årsmöte beslutade att Sockenföreningen anmäler sitt deltagande 
fredagen den 20 april. Styrelsen resonerade kring de praktiska frågorna och ser 
gärna att Träffpunktens parkeringsplats blir platsen för Samling kl. 10.00 och 
Återsamling av insamlade säckar kl. 12.00. Föreningen bjuder på varm korv med 
bröd samt kaffe och saft. Eva kontaktar ansvariga på Träffpunkten för eventuellt 
tillstånd för aktiviteten på parkeringsplatsen samt kaffekokning och saft och tillgång 
till el för kokplatta.  Anna ansvarar för kokplatta och kastrull för korvkokningen. Korv, 
bröd, senap och ketchup hämtas från Bungehallen när man vet hur många som 
deltar. Gullbritt skriver annonstext, mailar till Sockenföreningens medlemmar samt 
affischerar i samhället och på Facebook. 
 
-Föreningen Fårösunds båtklubb arrangerar städdag vid området kring båtklubben 
den 28 april kl. 09.00. Intresserade från Bunge Sockenförening är välkomna samma 
dag för att städa Badhusparken. 
 
-Valborgsfirande planeras som vanligt den 30 april vid Båtklubbens strand. Elden 
tänds kl 20.00. Anna kontaktar Bungekören för körinslag kl. 20.15. En klass från 
Fårösundsskolan ansvarar för förtäring i form av varm korv, bröd och kaffe. Vem 
håller Vårtalet? Anna frågar Bungekören om förslag. Högtalaranläggning måste 
fungera. 
 
-Vi planerar för städning i Bungeviken som en arbetsdag lördagen den 12 maj kl. 
10.00 – 12.00. Om ideell arbetskraft ställer upp vid en av föreningen arrangerad 
städdag kan Länsstyrelsen/Regionen betala 200 kr/tim och person för det. Efter 
städningen bjuder föreningen på förtäring. 
 
13. Gotlands Hembygdsförbund har årsmöte den 22 april 2018. Anna och Gullbritt 
deltar. 
 
14. Som tidigare år planerar vi att dela ut ett informationsblad till alla, omfattande 
styrelsens sammansättning, kommande aktiviteter och ett inbetalningskort för 
medlemsavgiften. Gullbritt skriver textförslag.   
 
15. Informerades från Öppet möte med Regionen den 4 april i Folkhögskolan i 
Fårösund, ett uppföljningsmöte från ett dialogmöte för ca 1 år sedan där Regionen 
efterfrågade synpunkter om öns serviceutbud. Regionen presenterade sitt förslag till 
strategi och ville ha ytterligare synpunkter gällande kollektivtrafiken. Intresserade 
mötesdeltagare var anmärkningsvärt få till antalet. 
 
16. Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 9 maj 2018 kl. 14.00 på Mässvägen 4. 
 



17. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
   
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


