Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2018-06-12
Mässvägen 4 i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Ann-Britt Lantz, Gullbritt Thorsell och Göran Öhlund.
Frånvarande: Lasse Dehlin och Eva Fohlström.
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:
- 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 borde gagna många och kan bli ett
trevligt sätt att träffas och fira in det nya året. Platsen bör vara i närheten av sundet
och annonseras i förväg med önskemålet att nyårsraketer avfyras endast på denna
plats vid ett angivet klockslag.
- I enlighet med årsmötets uppdrag att iordningsställa en vandringsled skall Göran
kontakta en föreslagen person med förslag att ansvara för detta projekt.
- Släken vid Bungeviken kommer att tas bort av Skifteslaget. Regionen kommer att
transportera bort släken till annan lämpligare plats längre bort från stranden vid nästa
borttag/grävning av Regionen.
6. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
7. Ekonomi
Ekonomiskt saldo idag är 55 256 kronor.
Vi har hittills sedan årsskiftet fått 72 st. inbetalade medlemsavgifter. Några har
betalat dubbla avgifter. Göran skriver till dessa att de kan välja att få dubbleringen
återbetalad eller ha den innestående inför nästa år.
8. Vi beslutade att skriva ett Välkomstbrev till de vi får kännedom om är nyinflyttade i
Bunge socken som innehåller en välkomnande text och information om vad Bunge
Sockenförening står för samt en hänvisning till vår hemsida, där man kan läsa om
våra olika aktiviteter. Vi informerar också om att vi har en särskild sockentröja som
kan inhandlas för 100 kr. Gullbritt skriver textförslag.
9. Fårö-Fårösunds Företagarförening och Bunge Sockenförening i samarbete har
tagit fram en Reklambroschyr över Fårösund, som snart är klar. Kostnaden beräknas
till ca 50 000 kronor.

10. Foldern Nordretleden/ Cykelleden har tryckts i ny uppdaterad upplaga i 1 000
exemplar som ett särtryck från reklambroschyren.
Delen i Bungenäs bör förses med nya korrekta skyltar. Göran åtgärdar.
Styrelsen undrar vad de nyuppsatta röda skyltarna märkta ”Gotlandsleden” betyder.
Sträckningen motsvarar i vissa stycken vår egen Nordretleden.
11. Styrelsen är nöjd med skötseln av nye ansvarige för vår Hemsida www.bunge.se,
Valter Möllerström. Alla i styrelsen skall hjälpas åt med att förse Valter med nyheter,
aktualiteter och annat lämpligt material att lägga ut på vår hemsida.
Information om den nya dataskyddsföreningen finns inlagd på Hemsidan.
12. Städning av området i samhället mellan färjeläget och reningsverket nedanför
Sandöparkeringen vid Återvinningscontainrarna sköts av personal från Samhall varje
tisdag, vilket fungerar bra. Däremot är vägen som går där förbi väldigt gropig, vilket
förmodligen beror på den mertrafik som orsakas av återvinningscontainrarnas
placering där. Beslutades att Gullbritt skriver till Regionen med önskemål om att
vägen åtgärdas. Eftersom vägen också är en utryckningsväg för Brandförsvaret är
det viktigt att vägen har bra standard. Likaså är Kommunalvägen förbi skolan i
Fårösund gropig och behöver förbättras. Alla skoltransporter kör den vägen, varför
den slits.
13. Våra båda badplatser Badhusparken och Bungeviken har röjts av Regionen.
Bra! Den grillplats som finns i Badhusparken idag är i dåligt skick och kommer att tas
bort. Anslag skrivs av Göran, där Sockenföreningen efterfrågar behovet av en
grillplats, med svar till Göran om man vill att en ny skall anordnas. Eva kollar också
anslag/användning/synpunkter vid sina besök i parken. Enligt Regionens uppgift
kostar en ny grillplats ca 14 000 kronor.
14. I Bungeviken behövs en bom som avspärrning för att förhindra att fordon körs på
gräset där människor solbadar och på stranden. Ja, någon har tom sett att fordon
körts ända ut i sjön. Gullbritt skriver brev till Regionen.
15. Genomförda aktiviteter
-Städning/röjning i Bungeviken genomfördes som en arbetsdag lördagen den 12 maj
kl. 10.00 – 12.00. Efter städningen skulle föreningen bjuda på förtäring i form av
potatissallad och rostbiff/skinka och dryck, men det gick tyvärr inte att ordna.
-6-junifirande. Genomfördes traditionsenligt i Kronhagsparken. Upp emot ca 200
personer kunde njuta av uppvisning av Gotlands Norra Folkdansgille och sång av
sånggruppen Viva Norr samt lyssna på ett Nationaldagstal av Björn Sölvhammar,
bitr. rektor vid Folkhögskolan i Fårösund. En klass från Fårösundsskolan hade bakat
en Nationaldagsbakelse.
-Den 22 maj träffades styrelsen för att kopiera det informationsblad vi skrivit. Vi
fördelade bladet bland oss och har därefter delat ut det i alla postlådor i socknen.
16. Kommande aktiviteter
-Midsommarfirande den 22 juni i samarbete med Bungemuséet, där vi deltar med
”basar-aktiviteter” typ, godishjul, bollkastning, pilkastning m.m. Föreningen tar betalt
med 10 kronor per aktivitet. Göran skriver skyltar och plastar in med texter,
exempelvis ”3 bollar för 10 kronor”. Carina inhandlar lämpliga vinster.

-Traditionsenligt går Fårösunds marknad av stapeln sista lördagen i juli, i år den 28
juli kl. 10.00 – 16.00. Vi kommer att ha kaffeservering också detta år, liksom förra
året, där vi kokar kaffe och serverar kaffebröd och kall dryck. Styrelsens ledamöter
bemannar serveringen enligt följande schema.
Kl. 10-12. Göran och Eva
Kl. 12-14. Ann-Britt och Lasse
Kl. 14-16. Gullbritt och Carina
Vi har erbjudit klass 5 från Fårösundsskolan att delta med att baka kaffebröd och
delta vid vår kaffeservering, men klassen har meddelat att de inte vill vara med.
- Kulturarvsdagen den 9 september i samarbete med Bungemuseet, där vi anordnar
en aktivitet vid kalkugnen i Fårösunds hamn kl.11.00. Åke Broberg berättar om
kalkugnarnas roll i den gamla stenindustrin samt transporterna från lanthamnen ut i
världen, ca 30-45 min. Vi tar där upp ett inträde med 100 kronor per vuxen, barn
gratis, (80 kr. går till Bungemuseet och 20 kr. till föreningen). 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.
-Julstämning den 16 december i samarbete med Bungemuseet, 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.
17. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 14.00 på Mässvägen 4.
18. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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