
Hej alla medlemmar och sockenbor i Bunge! 

Här kommer information från din sockenförening . 

Efter årsmötet i mars är styrelsens ledamöter följande: Ordf. Carina Björklund, 

Sekr. Gullbritt Thorsell, Kassör Göran Öhlund, ledamöter, Lasse Dehlin, Eva 

Fohlström och Ann-Britt Lantz.  

Ordf. Carina Björklund nås på e-post sundsfrakt@gmail.com eller tfn 22 18 79 

eller 070 823 14 08.  

Vi ökade antalet medlemmar glädjande nog under 2017 och vid årsskiftet var vi 

107 medlemmar. Det är ju roligt att flera vill vara med i vår förening och 

naturligtvis även bra för föreningens ekonomi.  

Vi försöker svara upp mot medlemmarnas förväntningar att erbjuda aktiviteter 

som samlar bygdens folk. 

Första aktiviteten för året var Skräpplockardagen den 20 april inom kampanjen 

”Håll Sverige Rent”, då barn och vuxna plockade skräp runt om i samhället. Det 

blev många säckar skräp. Röjning/fagning av Badhusparken var det den 28 

april.  Valborgsmässoafton firades traditionellt med deltagande av Bungekören, 

vårtal av Sven Boman och servering av kaffe och varm korv av elever från 

skolan i Fårösund. 

Kommande aktiviteter se baksidan.  

Vi samarbetar med Region Gotland i Bungeviken, i Badhusparken m.fl. platser 

och med flagghissning i Parken och vid Busstorget i Fårösund. Vi kontaktar 

ansvariga i regionen när vi har frågor som behöver ventileras eller något som 

behöver åtgärdas. 

En ny EU-förordning (GDPR) General Data Protection Regulation, Data-

skyddsförordningen, som reglerar registrering av personuppgifter, träder i kraft  

2018-05-25 och ersätter då tidigare gällande PUL (Personuppgiftslagen).  När 

du som medlem betalar din medlemsavgift till Bunge Sockenförening godkänner 

du också att följande uppgifter registreras: namn, adress, angiven familje-

medlem vid familjemedlemskap, angiven e-postadress, angiven adress till 

sommarbostad. Uppgifterna används endast som ett medlemsregister och vid 

kommunikation mellan förening och medlem och lämnas inte vidare till tredje 

person. 

Styrelsen känner stolthet och glädje över att göra vårt bästa för att utveckla 
vår förening och utöka våra aktiviteter och ser med glädje fram emot att fler 

frivilliga vill delta i och hjälpa till i våra olika verksamheter. 

 

Fårösund den 11 maj 2018 

Carina Björklund, ordförande 

 

 

 

mailto:sundsfrakt@gmail.com


Vi hälsar alla välkomna till 

Verksamheter och evenemang 2018 

 

12 maj Städdag i Bungeviken söndagen den 12 maj, kl. 10-12 

6 juni  Firande i Kronhagsparken.  

23 juni  Midsommarafton. Samarbete med Bungemuséet kl. 13.00 

28 juli  Fårösunds marknad i Strandparken den 28 juli.  

9 september Kulturarvsdagen. Fårösunds kalkugn och Bungemuséet, kl. 11.00 

16 december Julstämning på Bungemuséet. Samarbete med Bungemuséet- 

 

Med reservation för ändringar av datum och klockslag och tillkommande 

arrangemang. 

Se anslagstavlor och vår hemsida www.bunge.se för aktuell information. 

Du som vill vara med i föreningen, men ännu inte betalat medlemsavgiften, kan 

använda nedanstående inbetalningskort. Avgiften är 100 kr enskild medlem och 200 

kr. för familj. Betalas till bankgiro nr 5811-7979. Glöm inte att skriva namn på de 

personer avgiften avser, gärna också e-postadress, så blir det lättare att informera er. 

 

 

http://www.bunge.se/

