Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2018-11-28
Mässvägen 4 i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Lasse Dehlin, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Gullbritt
Thorsell och Göran Öhlund.
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 48 843 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.
-Nordretleden/ Cykelleden, delen i Bungenäs bör förses med nya korrekta skyltar.
Göran åtgärdar.
7. Avslutade punkter från tidigare möten
Från föreningen har vi ett flertal gånger påpekat till Regionen att Kommunalvägen
förbi skolan i Fårösund är uppgrävd och igenlagd, men gropig och utan ytbeläggning
och behöver därför åtgärdas. Även grannar har kontaktat Regionen med begäran om
åtgärd. Nu äntligen har vägen åtgärdats och är i normalt körbart skick igen.
Flagglinan på flaggstången i Kronhagsparken som varit trasig, har nu reparerats.
8. Förnyade kontakter med myndigheter
Den grillplats som finns i Badhusparken idag är i dåligt skick och kommer att tas bort.
Enligt Regionen kostar en ny grillplats ca 14 000 kronor. Göran skickar meddelande
till Regionen, Sune Melander, att vi önskar att Regionen ordnar en ny grillplats.
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. Då svar uteblivit kontaktar nu Göran
Regionen, Sune Melander, med begäran om en bom.

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. Gullbritt skickar påminnelse om
åtgärd.
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. Gullbritt skickar skrivelse till Regionen
med förfrågan om tillstånd måste begäras från Regionen för denna rekommendation
9. Kommande aktiviteter
Julstämning den 16 december i samarbete med Bungemuseet. Vi har haft möte med
Anneli Adolfsson, Bungemuséet. Carina har haft kontakt med Gunnar Carlén,
Bungemuséet.
Vi från sockenföreningen deltar med flera marknadsutställare/försäljare, chokladhjul,
lotterier m.m. Totalt drygt 10 personer kommer att delta med sina produkter i 1600talsladan. Vi kommer inte att kräva någon deltagaravgift, men informerar utställarna
att vi gärna vill ha ett bidrag till Sockenföreningens kassa.
Vi hjälper till med att sätta upp skrivna affischer om evenemanget runt om i
närområdet.
De från styrelsen som har möjlighet samlas kl 11.00 lördagen den 15 december i
1600-talsladan för att förbereda för utställarna med att placera ut bord m.m.
Deltagande utställare bör ha tillträde till 1600-talsladan från kl. 10.00 på söndagen
den 16 december.
10. Inkomna skrivelser
Infotidskrift från Hela Sverige ska leva har kommit. Arkiveras hos Gullbritt.
Brev har kommit från IOGT om nästa års frågetävling ”Gutar frågar Gutar”, som
kommer att gå av stapeln under tiden 20 – 27 januari 2019 på olika platser på
Gotland. Vi beslutade delta och lägger ut information på Hemsidan och på Facebook
för att försöka samla ihop flera deltagande 3-mannalag än förra året.
11. Bunge Sockenbok
Gullbritt rapporterade från arbetet med Bunge Sockenbok. Arbetsgruppen på ca 20
personer har beslutat att det ska göras inte bara en sockenbok utan flera eftersom vi
har så många ämnen i Bunges och Fårösunds historia vi vill skriva om. Arbetet
fortsätter med textinsamling och resonerande kring innehåll och layout i den första
utgåvan, som beräknas bli klar sommaren 2019.
12. Gotlands Hembygdsförbund
Erbjudande har kommit att köpa en ny bok ”Tingsplatser på Gotland”, skriven av
Tryggve Siltberg och Majvor Östergren. Mötet beslutade avstå från köp.
Hembygdsförbundet vill gärna att alla föreningar som är medlemmar i förbundet
också ska vara en del i förbundets hemsida. Sockenföreningens styrelse har inget att

erinra mot det, annat än att det är bra med länkning både från och till vår hemsida
gentemot Henbygdsförbundets. Gullbritt resonerar med Valter, vår administratör för
vår hemsida, och ber om hans syn på saken.
13. Hemsidan
Valter har ändrat kontaktformuläret till kontakt@bunge.se på vår hemsida. Spamfilter
är inlagt för att förhindra skräpmejl.
Alla i styrelsen skall hjälpas åt med att förse Valter med nyheter, aktualiteter och
annat lämpligt material att lägga ut på vår hemsida www.bunge.se.

14. Övrigt
Gatuskylt vid Stuxsvägen 8 A är felstavad. Skall stavas Stuxvägen, utan s. Gullbritt
skickar skrivelse till Regionen, Tekniska förvaltningen, Ulf Almgren, och ber om
rättelse.
15. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 januari 2019 kl. 14.00. Lokal meddelas
senare.
16. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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