Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2018-10-16
Träffpunkten i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Lasse Dehlin, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Gullbritt
Thorsell och Göran Öhlund samt ny adjungerad ledamot Christer Nordin.
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 . Ekonomi
Ekonomiskt saldo idag är 49 393 kronor.
Vi har hittills sedan årsskiftet fått 88 st. inbetalade medlemsavgifter.
6. Kvarstående punkter från tidigare möten:
- I enlighet med årsmötets uppdrag att iordningsställa en vandringsled från
Fårösunds Båtklubb längs med strandlinjen förbi Fårösunds Fästning och fram till
gränsen för Naturreservatsgränsen skall Göran kontakta en föreslagen person med
förslag att ansvara för detta projekt.
-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.
-Kommunalvägen förbi skolan i Fårösund är uppgrävd och igenlagd, men gropig och
utan ytbeläggning och behöver därför åtgärdas. Alla skoltransporter kör den vägen,
varför den slits. Gullbritt har skrivit till Regionen med begäran om åtgärd. Svar har
kommit från Regionen att ”gatan upprätthåller den standard som normal drift och
underhåll innebär”. Gullbritt har skrivit tillbaka och påtalat att vägen inte är åtgärdad,
varför vi kvarhåller vår begäran om åtgärd. Eftersom åtgärd/svar ännu saknas har
Gullbritt påmint Regionen med ny skrivelse. Även grannar har kontaktat Regionen
med begäran om åtgärd. Om åtgärd inte sker snart kommer vi att trycka på ytterligare
genom att använda oss av mera personliga kontakter inom Regionen.
-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 har uppmärksammat att
grillplatsen använts under sommaren. Enligt Regionens uppgift kostar en ny grillplats
ca 14 000 kronor.
-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 har skrivit brev till Regionen och fått svar att ”ärendet är
överfört till annat arbetsflöde och kommer att åtgärdas senare”. Gullbritt har svarat
och frågat vad som menas med denna text. Under sommaren har en ”grind” satts

upp på platsen, förmodligen genom ett privat initiativ. Gullbritt har skrivit återigen till
Regionen med begäran om svar/åtgärd.
-Vi har uppmärksammat att på busshållplatsskylten vid Bunn har den övre delen
försvunnit. Gullbritt har skrivit till Regionen och påtalar detta. Svar kom den 17
september att Teknikförvaltningen skickat ärendet vidare till Kollektivtrafiken. Därefter
har inget hörts och skylten saknas fortfarande.
-Styrelsen har beslutat att lägga ut en text på Hemsidan där vi rekommenderar att
använda Strandparken, från färjeläget och fram emot f.d. Hangaren, som en
gemensam plats för avfyrande av nyårsraketer i Fårösund vid tolvslaget kommande
Nyårsafton. Många djur blir skrämda av nyårssmällare och raketer, ja även barn och
vuxna, så denna gemensamma plats och tidpunkt borde gagna många och kan bli ett
trevligt sätt att träffas och fira in det nya året.
7. Genomförda aktiviteter
Kulturarvsdagen den 9 september genomfördes i samarbete med Bungemuseet.
Drygt 25 personer samlades vid kalkugnen i Fårösunds hamn där Åke Broberg
berättade om kalkugnarnas roll i den gamla stenindustrin samt transporterna från
lanthamnen ut i världen. Därefter förflyttade sig besökarna till Bungemuséet där
Anders Lundkvist berättade om 1800-talsgården och Tunnbinderiet där med
kopplingen till stenindustrin. En trevlig eftermiddag i det fina vädret. Ett litet tillskott till
föreningens kassa inbringade det också.
Carina, Ann-Britt och Gullbritt deltog i möte på Bungemuséet den 6 september som
representanter för Bunge Sockenförening i Referensgruppen för projektet Besöksnod
Norr. En förstudie görs nu inför själva projektet Besöksnod Norr som ska etablera
nätverk bland aktörer inom besöksnäringen på Norr och ta fram ett förslag på ett
fysiskt besökscenter på Bungemuséet. Referensgruppen ska vara ett bollplank till
projektet och bidra med sina erfarenheter. Dagens möte utformades som en
Workshop där deltagarna i mindre grupper ”spånade fram” vilka områden som är
viktiga att samarbeta kring i nätverket och vilket innehåll som är intressant i ett
besökscenter. Ytterligare två möten planeras med Referensgruppen.
8. Kommande aktiviteter
Julstämning den 16 december i samarbete med Bungemuseet, där vi kan delta med
flera marknadsutställare/försäljare, 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. Gullbritt kontaktar Anneli Adolfsson, Bungemuséet och
överenskommer om tid för ett möte med henne för att planera vidare kring praktiska
detaljer.
Vi har beslutat 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 har skrivit ett textförslag som godtogs med några

tillägg. Vi kommer att lämna brevet den nyinflyttades postlåda så snart vi fått
information om att det flyttat in någon.
9. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser att redovisa.
10. Övrigt
Gullbritt rapporterade från arbetet med Bunge Sockenbok att sökt bidrag nu erhållits
från Gotlands Hembygdsförbund med 2 000 kronor. Erhållen handkassa från
Sockenföreningen returneras därför. Arbetet fortsätter med textinsamling och
resonerande kring innehåll och layout i den första utgåvan.
Från Gotlands Hembygdsförbund har inköpts boken ”Från Gutabygd 2018” som
kommer att cirkulera bland styrelseledamöterna för genomläsning. Information från
förbundet kring olika ärenden som rör aktiviteter, hemsidan, bygdeband m.m.
kommer via e-post till Gullbritt som samlar detta i en pärm att ta del av för övriga
ledamöter om intresse finns.
Carina deltar regelbundet i ett nytt mötesforum där deltagare i samarbete mellan
företagare ideella organisationer och privatpersoner vill skapa en direkt dialog mellan
lokala tjänstemän och politiker i syfte att utveckla och öka Fårösunds attraktionskraft.
Bygger vidare på den tidigare föreningen UNG, Utveckling Norra Gotland, men nu
med inriktning enbart på Fårösund. Carina tycker att mötena är bra och kan bidra till
att Fårösund ”syns” mera.
Stolpen med skylten ”Övergångsställe” i korsningen väg 148, Bunge kyrka/Ahr har
körts ner av en lastbil. Gullbritt har skrivit anmälan till Trafikverket och stolpen har
tagits bort. Den låg illa till halvägs ut i cykel/gångbanan. Däremot har ny stolpe med
skylt ännu inte kommit på plats.
Flagglinan på en flaggstång i Kronhagsparken är trasig. Carina har kontaktat
Regionen och fortsätter påminna flagglinan har reparerats.
Insamlingen för Världens barn har nyligen genomförts. Bunge Sockenförening
beslutat skänka 500 kronor.
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.
11. Nästa styrelsemöte blir mötet med Anneli Adolfsson i Träffpunktens lokaler.
Gullbritt återkommer om datum.
12. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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