
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2018-05-09 
Mässvägen 4 i Fårösund 
 
Närvarande: Carina Björklund, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Gullbritt Thorsell och 
Göran Öhlund. 
 
Frånvarande: Lasse Dehlin. 
 
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: 
– 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 om det är möjligt att få uppgifter via Bunge Fiber. 
 
- 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 Företagarförening och Bunge Sockenförening i samarbete tar fram 
en reklambroschyr över Fårösund, där man också inkluderar foldern Nordretleden/ 
Cykelleden. Den ska vara tryckt och klar våren 2018. Gustaf Edström har gjort 
förslag på innehåll och haft kontakter med tryckerier. Kostnaden beräknas till ca 
50 000 kronor. Göran kollar först en textändring i foldern Nordretleden, lämnar uppgift 
till Gullbritt som gör nytt underlag inför tryckning. Foldern Nordretleden tas fram i ett 
särtryck med 1000 st.  
Gullbritt kommer att cykla och kolla de delar av Nordretleden som eventuellt behöver 
ses över vad gäller markunderlaget och skyltarna. . 
 
- I enlighet med årsmötets uppdrag att iordningsställa en vandringsled skall Göran 
kontakta en föreslagen person med förslag att ansvara för detta projekt. 
 
6. Inkomna skrivelser 
Skrivelse har kommit från Vuxenskolan i samarbete med Hembygdsförbundet, 
Bygdegårdarnas Riksförbund och Hela Sverige skall leva, angående en träff den 24 
maj i Väte (troligen kl. 17.30) med temat Förnyelse, om nya mötesplatser och 
förutsättningar för en ny generation, Landsbygdsutveckling. Någon som vill åka dit? 
Hör av er till Gullbritt, så försöker vi samåka om möjligt. 
 
 



7. Ekonomi 
Ekonomiskt saldo idag är 52 764 kronor.  
Vi har hittills sedan årsskiftet fått 50 st. inbetalade medlemsavgifter. 
 
8. Vi har nu en ansvarig för vår Hemsida  www.bunge.se, Valter Möllerström, som 
har tagit sig an att sköta om sidan.  Alla i styrelsen hjälps åt med att förse Valter med 
nyheter, aktualiteter och annat lämpligt material att lägga ut på vår hemsida. En 
frågefunktion finns inlagd där alla har möjlighet att ställa en fråga till föreningen. 
Frågorna länkas till Carina som agerar enligt någon av följande alternativ:  
1) svarar direkt, om hon har svaret  
2) mailar frågan till den styrelseledamot som bör ha svaret och ber denne svara  
3) tar med frågan till kommande styrelsemöte för ett resonemang om hur frågan ska 
besvaras. 
 
9. Städning av området i samhället mellan färjeläget och reningsverket nedanför 
Sandöparkeringen vid Återvinningscontainrarna sköts av personal från Samhall varje 
tisdag har Göran fått veta efter kontakt med Regionen.  
 
10. Just idag har Göran och Carina träffat Sune Melander och en medarbetare från 
Regionen i Badhusparken. Löfte gavs att slyet som växer där kommer att tas bort 
under hösten av Regionen. Den grillplats som finns där idag behöver förnyas (för en 
kostnad av ca 14 000 kronor), om behov överhuvudtaget finns av en grillplats där. 
Anslag skrivs av Göran, där Sockenföreningen efterfrågar behovet, med svar till 
Göran. Eva kollar också anslag/användning/synpunkter vid sina besök i parken. 
 
11. Släken vid Bungeviken kommer att tas bort av Skifteslaget före den 12 maj. Vid 
dagens möte med S Melander gavs löfte om att släken kommer att transporteras till 
annan lämpligare plats längre bort från stranden vid nästa borttag/grävning av 
Regionen. 
 
12. Genomförda aktiviteter 
-Vi hade Skräpplockardag fredagen den 20 april under kampanjen Håll Sverige rent. 
Ca 40 personer, däribland flera klasser från Fårösundsskolan deltog. Mycket skräp 
samlades in i säckarna, ca 300 kg. Information och ett tack har lagts ut på vår 
hemsida och på Facebook.  
 
-Intresset för att delta i städning av Badhusparken den 28 april var tyvärr inte så stort. 
Endast ett fåtal personer kom.  
 
-Trots regn, blåst och åska!! kom ett antal personer och såg när Valborgselden 
tändes. Bungekören sjöng och Sven Boman höll vårtalet. En klass från 
Fårösundsskolan ansvarade för förtäring i form av varm korv, bröd och kaffe. 
 
13. Kommande aktiviteter  
-Vi planerar för städning/röjning i Bungeviken som en arbetsdag lördagen den 12 maj 
kl. 10.00 – 12.00. Efter städningen bjuder föreningen på förtäring i form av 
potatissallad och rostbiff/skinka och dryck. Göran kollar om vi kan få något bidrag 
från Regionen. 
 

http://www.bunge.se/


-6-junifirande. Överenskommelse med Folkdanslaget om deltagande är klart. 
Högtalar-utrustning kan vi få hyra från KUNO. Återstår att avtala med någon som kan 
underhålla med sång/musik samt någon som har möjlighet att hålla Högtidstal till 
Sverige. Carina ansvarar. Affischtext ska utformas. 
 
-Som tidigare år planerar vi att dela ut ett informationsblad till alla, omfattande 
styrelsens sammansättning, kommande aktiviteter och ett inbetalningskort för 
medlemsavgiften. Gullbritt har skrivit textförslag som antogs. Skall kopieras och 
fördelas bland styrelseledamöterna och därefter delas ut i alla postlådor.  
 
14. Carina och Gullbritt har diskuterat vidare föreningens önskemål om mera 
samarbete med Bungemuséet. Första tillfället kommer att bli vid Midsommarfirandet i 
Bungemuséet, där vi deltar med ”basar-aktiviteter” typ, chokladhjul/godishjul, 
pilkastning m.m. Föreningen tar betalt med 10 kronor per aktivitet. Carina kollar 
lämpliga vinster. 
 
Nästa tillfälle blir Kulturarvsdagen den 9 september, där vi anordnar en aktivitet vid 
kalkugnen i Fårösunds hamn kl.11.00, där någon berättar om kalkugnarnas roll i den 
gamla stenindustrin samt transporterna från lanthamnen ut i världen, ca 45 min. Vi tar 
där upp ett inträde med 80 kronor per vuxen, barn gratis. Därefter förflyttning för 
besökarna (ev. med stopp vid Stux kvarn, eller med information vid kalkugnen om 
kvarnen) till 1800-talsgården och Tunnbinderiet i Bungemuséet, där någon berättar 
om verksamheten där och kopplingen till stenindustrin. Egen kaffekorg/matsäck kan 
medtas och intas efteråt ca 12.45. Bungemuséet ordnar med reklam/affischer även 
för vår del. 
 
Det tredje tillfället blir vid Bungemuséets arrangemang Julstämning den 16 
december, där vi kan delta med marknadsutställare, chokladhjul, lotterier m.m. 
Bungemuséet kollar om där finns en äldre typ av tombola vi kan använda. Carina 
kollar om det går att få fram en äldre typ av lott på hårdare papper och hon kollar 
också lämpliga vinster. I med detta flyttar vi vårt hittills traditionsenligt juljippo från 
Träffpunkten i Fårösund till Bungemuséet.  
 
15. Föreningen har kontaktats av en klass i Fårösundsskolan som gärna bakar något 
till 6-junifirandet och frågar om de kan få någon slant för det. 
Likaså frågar de om vi önskar någon hjälp till våra aktiviteter i Bungemuseet 
Midsommarafton. 
Styrelsen ställer sig positiv till deras förslag och vi kan betala en ersättning på 1000 
kronor per gång till klassen. 
Vi vill också fylla på med ett erbjudande om att klassen kan baka och delta vid 
Fårösunds marknad med att tillsammans med Sockenföreningen bemanna ett 
marknadsstånd med kaffe- och kaffebrödsförsäljning. Då kan klassen och föreningen 
dela på den intäkt försäljningen ger. 
 
16. Eftersom nyvalde ledamoten vid föreningens årsmöte Anna Dersjö, har avsagt 
sig uppdraget, vilket accepterats, kan en ny ledamot adjungeras för styrelsearbetet 
eller för särskilda projekt/uppdrag om lämplig person kan finnas. 
 
17. Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 12 juni 2018 kl. 14.00 på Mässvägen 4. 
 



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


