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BUNGE SOCKENFÖRENING 

 
Verksamhetsberättelse för Bunge Sockenförening 2018 

 

1. Föreningens årsmöte 2018 hölls den 24 mars på Träffpunkten i Fårösund.  

Vald styrelse har efter konstituerande möte haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:  Carina Björklund 

Sekreterare:  Gullbritt Thorsell 

Kassör:  Göran Öhlund 

Övriga ledamöter:  Lasse Dehlin, Eva Fohlström och Ann-Britt Lantz.  

 

Föreningen har under året haft 140 medlemmar (inkl.familjemedlemmar). 

 

2. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten under året och 2 arbetsmöten med att 

kopiera och kuvertera information att dela ut till medlemmar och övriga 

sockeninnevånare. 

 

3. Ekonomi 

Vår ekonomi är god och redovisas i resultat- och balansräkningen som bifogas. 

 

4. Årligen återkommande genomförda aktiviteter: 

 

Badhusparken 

Regionen sköter röjning m.m. bra och kommer även att förnya grillplatsen. Den 28 

april var det annonserat en gemensam städdag för Fårösunds båtklubb och Bunge 

Sockenförening, med fagning och röjning. Tyvärr blev det dålig anslutning från 

sockenföreningens medlemmar trots erbjudande om lättare lunch.  

 

Valborg 

Bålet tändes vid Fårösunds Båtklubb i vanlig ordning. Trots regn, blåst och åska!! var 

det god folktillströmning som lyssnade på vårtalaren Sven Boman och Bungekören. 

En klass från Fårösundsskolan sålde kaffe och tilltugg.  

 

Bungeviken 

Den 12 maj var det utannonserad städdag, då några frivilliga röjde och krattade 

skogsområdet ovanför strandremsan. Regionen hade tidigare tagit bort släke från 

strandremsan. Bungeviken har fungerat som en fin och välbesökt badstrand denna 

varma sommar. 

 

Nationaldagsfirande 6 juni  

Firandet fortsatte för fjärde året på vår nya plats i Kronhagsparken. Norra Gotlands 

Folkdansgille dansade, Sånggruppen Viva Norr sjöng och Björn Sölvhammar höll 

Nationaldagstalet. En klass från Fårösundsskolan hade bakat Nationaldagsbakelse. 

Föreningen bjöd på kaffe. Många besökare kom. 

 

Fårösunds marknad 28 juli 

 Carina Björklund är ”marknadsgeneral” och tog hand om försäljarna. Styrelsen 

bemannade Bunge Sockenförenings stånd i 2-timmarspass, där vi sålde kaffe och 

bullar. Flera utställare och besökare detta år.  
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Flaggning 

Föreningen har fortsatt att svara för flaggningen på uppdrag av Region Gotland på 

allmänna flaggdagar. Det gäller flaggstängerna vid busstorget och Kronhagsparken. 

Föreningen får 300 kr i ersättning per flaggdag. 

 

Informationsblad  

Som tidigare år har vi delat ut Informationsblad till samtliga boende i socknen, där vi 

informerar om styrelsens sammansättning efter årsmötet och kommande aktiviteter 

under året.  

 

Folder Nordretleden 

Vi ser till att det finns foldrar på olika platser att hämta för att använda den cykelled, 

Nordretleden som finns inom socknens gränser. 

 

5. Aktiviteter i samarbete med andra 

 

Håll Sverige rent 

Fredagen den 20 april ordnade vi en Skräpplockardag under kampanjen Håll Sverige 

Rent. Flera klasser från Fårösundsskolan deltog och mycket skräp samlades in, ca 300 

kg. 

 

Bungemuseet 

Under året har vi haft gott samarbete med Bungemuseet.  

Midsommarfirande den 22 juni 

Trots häftigt regn på förmiddagen, som turligt nog upphörde just när firandet började, 

kom det som vanligt mycket folk, som firade Midsommarafton på Bungemuseet. 

Sockenföreningen deltog med ”basaraktiviteter” i form av godishjul, bollkastning, 

pilkastning och kast med liten tvål. En klass från Fårösundsskolan hjälpte till och fick 

ett bidrag för detta till en klassresa från föreningen. 

 

Kulturarvsdagen den 9 september 

Samling vid Fårösunds kalkugn där Åke Broberg berättade om kalkugnarnas roll i den 

gamla stenindustrin samt transporterna från hamnen ut i världen. Därefter förflyttade 

sig gruppen till Bungemuseet där Anders Lundkvist berättade om 1800-talsgården och 

Tunnbinderiet där med koppling till stenindustrin. En trevlig eftermiddag i det fina 

vädret. 

 

Julstämning den 16 december 

Trots det kylslagna vädret blev det fin julstämning på Bungemuseet söndagen den 16 

december. Hela området var täckt med ett tunt lager snö och många besökare kunde 

glädjas åt flera olika aktiviteter. Föreningen disponerade 1600-talsladan med ett 

femtontal marknadsutställare/försäljare, chokladhjul, lotterier m.m.  

 

IOGT-NTO, Frågetävlingen Gutar frågar Gutar  

Tävlingen genomfördes för andra gången i Fårösund Träffpunkten. En trevlig tävling 

som tyvärr inte heller detta år lockade så många deltagare. Nytt försök görs nästa år. 
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6. Välkomstbrev 

Vi har utformat ett Välkomstbrev som vi kommer att dela ut till våra nyinflyttade 

sockenbor, innehållande en välkomnande text och information om vad Bunge 

sockenförening står för samt hänvisning till vår hemsida och våra olika aktiviteter. 

 

7. Reklambroschyr 

Vi har tagit fram en reklambroschyr över Fårösund och Fårö i samarbete med Fårö- 

Fårösunds Företagareförening. 

 

 

8. Gotlands Hembygdsförbund 

Som nybliven medlem i Gotlands Hembygdsförbund får vi kontinuerligt information om 

deras verksamhet och erbjudande om deltagande i olika aktiviteter. Vi har deltagit i en 

Hembygdsträff i Rute.  

 

9. Hemsidan 

Sedan maj månad är Valter Möllerström ansvarig för föreningens hemsida och 

uppdaterar fortlöpande sidan med justerade styrelseprotokoll, tillbakablickar på 

genomförda aktiviteter, datum för kommande aktiviteter, m.m. som rör föreningens 

verksamhet 

 

10. Sponsring 

Vi har lämnat ett bidrag på 400 kronor till Fårösundsskolans ”Bäste kamrat”. 

Vi har lämnat bidrag till ”Världens barn” med 500 kronor. 

Vi har lämnat bidrag på 2 000 kronor för hjälp från en klass i Fårösundsskolan. 

 

11. Övrigt 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan vid annonsering m.m., vilket även 

innebär verksamhetsstöd därifrån. 

 

I Sockenföreningens regi har vi under året i en särskild grupp fortsatt arbetet med att 

skapa en sockenbok över Bunge socken. Den första av flera böcker planerar vi för 

publicering under 2019. 

 

Vi har i en text på vår Hemsida och på Facebook vädjat till boende att ta hänsyn till 

många som känner oro och rädsla och blir skrämda av det höga och skarpa ljud och även 

ljusfenomen som kan uppstå vid avfyrande av nyårsraketer nära bostäder. 

 

Sockenföreningen deltog i ett Öppet möte anordnat av Regionen den 4 april, ett 

uppföljande möte från dialogmötet för 1 år sedan. Regionen efterfrågade nu synpunkter 

på öns serviceutbud, särskilt gällande kollektivtrafiken. Anmärkningsvärt få deltog i 

mötet. 

 

Vi har fått inbjudande att delta i en nybildad grupp kring Fårösunds utveckling med 

syftet att förbättra/fördjupa kontakterna med ledningen inom Region Gotland och har 

deltagit i flera möten kring t.ex. bostadsbyggande, service i samhället m.m. 

 

Bunge sockenförening har fått inbjudan att delta i en referensgrupp bestående av ett 

femtontal företag som representerar besöksnäringen på norr som ett bollplank till 

projektet Besöksnod Norr. Vi har deltagit ett möte där vi tillsammans med de övriga 
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identifierade vilka behov som finns i denna grupp och vad en besöksplats skulle kunna 

fylla för funktion. 

 

Av Regionen har vi fått blomsterprydnader på olika platser i samhället både under våren 

och under hösten samt en julgran inför julen.  

 

Vi har i styrelsen underhållit våra kontakter med flera olika tjänstemän inom Region 

Gotland när det gäller olika saker i vår socken som behöver ställas i ordning, repareras 

och åtgärdas på något sätt, t.ex. gropiga/håliga vägar på Kommunalvägen och vid 

återvinningsstationen nära hamnen. 

 

Vi vill till sist tacka våra medlemmar för det gångna verksamhetsåret.  

 

Fårösund i mars 2019 

 

 

 

………………………. ………………………. 

Carina Björklund                    Lasse Dehlin 

 

 

 

………………………… ……………………….. 

Eva Fohlström  Ann-Britt Lantz 

 

 

 

…………………………. ……………………….. 

Gullbritt Thorsell                     Göran Öhlund 


