Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2019-01-15
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 52 276 kronor.
Vid årsskiftet 2018 har vi 88 st. betalande medlemmar.
Vi har redovisat våra aktiviteter under 2018 till Vuxenskolan och har fått uppgift om
att vi därifrån kommer att få ett verksamhetsbidrag på drygt 2 000 kronor.
Förslag från Göran godkändes att vi styrelseledamöter ska fylla i ett särskilt formulär
när vi ber om kostnadsersättningar. Göran skickar formuläret till oss via e-post. Vi
kan sedan använda formuläret digitalt eller med pappersutskrift.
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. Göran har kontaktat ansvarig person för
Naturreservat på Länsstyrelsen, Daniel Nygren, som meddelar att området snarast
ska rensas från nerfallna träd från den hårda stormen nyligen.
-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. Ännu inget svar.
-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. Ännu inget svar.
-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 har skickat påminnelse om
åtgärd.

-Nordretleden/ Cykelleden. Göran har fått uppgift av Regionens ansvarige för
gata/väg och park Isak Malm att han ska kolla vad som finns angivet om vem som
ska sköta underhållet av leden.
Delen i Bungenäs bör förses med nya korrekta skyltar. Göran åtgärdar.
Skylt vid korsningen Bungenäsvägen/Haltarvevägen behöver rätas upp.
Skylt saknas vid Skolmuséet/korsningen mot Hultungs. Blåst bort? Vi letar i
närområdet.
Skylt saknas vid vägkorsningen Bunge kyrka/Ahrvägen. Har hittats vid busskuren vid
muséets café, finns hos Gullbritt. Sätts upp när snön försvunnit.
Skylt saknas vid korsningen från Bungeviken mot Broungs.
Skylt saknas vid utfarten från Gamla vägen mot väg 148 vid museet.
Carina undersöker om det finns flera skyltar.
7. Genomförda aktiviteter
-Julstämning den 16 december i samarbete med Bungemuseet. Aktiviteterna under
dagen gick bra, trots det kylslagna vädret. Drygt 100-talet besökare kom till
Muséeområdet, täckt med ett tunt lager snö.
Vi från sockenföreningen deltog med flera marknadsutställare/försäljare, chokladhjul,
lotterier m.m. Ca 15 personer deltog med sina produkter i 1600-talsladan.
Styrelsen påpekar att det saknades en del skyltar till t.ex. smeden och att det blev
något missförstånd med erbjudandet av kaffe med tillbehör till utställare m.fl.
Synpunkt också att 80 kronor i entréavgift känns för mycket. Förmodligen hade det
kommit flera besökare om avgiften varit mindre, t.ex. 50 kronor.
-Styrelsen har lagt ut en text på Hemsidan och på Facebook före Julhelgen 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. Togs emot med flera positiva kommentarer. Några
enstaka negativa kommentarer förekom också tyvärr.
-Gatuskylt vid Stuxsvägen 8 A är felstavad. Skall stavas Stuxvägen, utan s. Gullbritt
har skickat skrivelse till Regionen, Tekniska förvaltningen, Ulf Almgren, och ber om
rättelse.
8. Kommande aktiviteter
-Frågetävlingen Gutar frågar Gutar kommer att ske lördagen den 26 januari 2019 kl.
11.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund. Vi sätter upp affischer i samhället och
informerar via Hemsidan och Facebook.
-Årsmöte planeras till lördagen den 23 mars 2019 kl. 14.00.
Gullbritt bokar lokal i Träffpunkten.
Eva beställer kaffe
Ann-Britt gör smörgåstårta
Göran kontaktar Valberedningens sammankallande Curt Broberg
Gullbritt skriver Kallelse
Göran klar med Resultatrapporterna
Gullbritt skriver Verksamhetsberättelse för 2018
Carina skriver Verksamhetsplan för nästa år
Göran gör en budget för nästa år
Underhållning? Carina undersöker bokning av Viva Norr. Eva undersöker

bokning av Cittragänget eller någon annan grupp.
9. Bunge Sockenbok
Gullbritt rapporterade från det fortsatta arbetet med Bunge Sockenbok. En
sockenkarta ska finnas med, foton ska välja, textinsamlingen fortsätter.
10. Gotlands Hembygdsförbund
-En enkät om hembygdsrörelsens verksamhet 2018 har begärts. Gullbritt har fyllt i
den och skickat iväg den. Man efterfrågade särskilt föreningars arbete med
Hembygdsrörelsens Värdegrund, Vision och Fokusområden.
- Skrivelse har kommit från Förbundet om de årliga Hembygdsträffarna. Denna gång
med inriktning på och diskussion kring vårt gemensamma kulturarv och att prova på
att arbeta med den dialogduk som förbundet lanserat. Närmaste plats för vår del är
Fleringe gamla skola måndagen den 28 januari 2019 med början kl. 18.30, då man
serverar kaffe och smörgås till priset av 50 kr. Mötet börjar kl 19.00 och slutar senast
kl. 21.00. Anmälan om intresse att delta senast den 24 januari till Gullbritt.
11. Hemsidan
Hembygdsförbundet vill gärna att alla föreningar som är medlemmar i förbundet
också ska ingå som en del i förbundets hemsida. Sockenföreningens styrelse vill ha
kvar vår egen hemsida som en länk via Hembygdsförbundets sida, eftersom vi nu har
en bra och fungerande hemsida. Vi anmäler Valter Möllerström som kontaktperson
för vår hemsida till Hembygdsförbundet för att Valter ska ha möjlighet att hålla i de
kontakter som behövs för att behålla vår egen sida på ett bra sätt.
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.
12. Övrigt
-Den postlåda som vi vill ha flyttad till Bungehallens vägg sitter fortfarande kvar ”på
sniskan” på andra sidan vägen. Våra tidigare kontakter och Carinas kontakt nyligen
med PostNords chef i Slite har inte gett något resultat. Carina kommer nu att prata
med den/de chaufförer som kör turen på söndagsmorgnarna.
-Blomkrukan vid Busstorget har inte gjorts i ordning på länge. Carina har försökt
komma i kontakt med ansvarig på Regionen, utan resultat. Nu har Carina själv
planterat en tallplanta i krukan, men kommer också att fortsätta tjata tills hon lyckas
få en kontakt med ansvarig person.
-Vår Anslagstavla utanför Bungehallen har blåst sönder. Carina har tagit hand om
den och även den tavla som suttit nere bakom Restaurang Magasinet. Vi behöver
hitta en ny bra plats för Sockenföreningens anslag tavla.
13. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 13 februari 2019 kl. 14.00. Lokal meddelas
senare.
14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
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