Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2019-03-29
Kl. 10.00 – 12.00 Mässvägen 4 i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Lasse Dehlin, Ann-Britt Lantz och Gullbritt Thorsell.
Frånvarande: Eva Fohlström, Pelle Fahlén 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 61 935 kronor.
Sedan årsskiftet 2019 har 34 st. betalat medlemsavgift.
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 har Göran kontaktat Mattias Vejlens,
Länsstyrelsen, som kommer att besöka Göran i Bungenäs tisdagen den 16 april kl.
09.00 för promenad längs den tänkta leden och diskussion kring uppdraget.
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 vid nyårshelgen.
– Den grillplats som finns i Badhusparken idag är i dåligt skick och kommer att tas
bort. Sune Melander, Region Gotland, har meddelat att en grillplats kommer att
ordnas. Han kommer dessutom till Fårösund för att träffa oss i april månad.
– 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 påtalat detta. Svar kom den 17
september att Teknikförvaltningen skickat ärendet vidare till Kollektivtrafiken. Därefter
har inget hörts och skylten saknas fortfarande. Gullbritt har skickat flera påminnelser
om åtgärd, utan respons.
─ Skylten med Övergångsställe saknas fortfarande i korsningen vid Bunge kyrka.
Gullbritt har skickat flera påminnelser om åtgärd, utan respons.

– Nordretleden/ Cykelleden. 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. Har hittats vid busskuren vid
muséets café, finns hos Gullbritt. Ska sättas upp igen.
Skylt saknas vid vägkorsningen Bunge kyrka/Ahrvägen. Blåst bort? Vi letar i
närområdet.
Skylt saknas vid korsningen Ahrvägen/Kronhaga Strand. Vad har hänt?
Skylt saknas vid korsningen från Bungeviken mot Broungs.
Skylt saknas vid utfarten från Gamla vägen mot väg 148 vid museet.
Carina har ett antal skyltar i förråd att sättas upp när vädret så tillåter.
Föreslås att ny ”holk” för cykelfoldrar sätts upp vid infarten till Bungenäs. Behöver vi
tillstånd för det av markägaren? Göran kollar. Kan vi uppdra åt Bunge Svets o Smide
att göra en ny holk? Göran kollar.
– 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. Det finns en anslagstavla
vid Busstorget som behöver snyggas till ordentligt. Carina kollar med Regionen om
det är deras tavla och om vi i så fall får överta den, snygga upp den och använda den
till våra och andra föreningars anslag.
– 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 fortsätter att stöta på
sina kontakter om en flytt.
7. Genomförda aktiviteter
Årsmötet genomfördes den 23 mars i Träffpunktens lokaler i Fårösund.
En ny ledamot invaldes.
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr för enskild medlem för år 2020. Tidigare
möjlighet till familjemedlemskap tas bort. Barn (<18år) till förälder som är medlem
kan anmälas som medlem utan kostnad. Rösträtt medges dock endast betalande
medlem. Barnets/barnens namn och ålder uppges vid betalning av förälderns
medlemsavgift.
Arbetet med att skapa en Bunge Sockenbok fortskrider. Första delen av flera
inplanerade delar är tänkt att bli publicerad i slutet av året.
Som avslutning fick mötesdeltagarna musikunderhållning av sånggruppen Viva Norr.
Därefter bjöds på kaffe och god smörgåstårta gjord av styrelseledamoten Ann-Britt.
8. Kommande aktiviteter
─ Vi har anmält oss till årets skräpplockaraktivitet ”Vi håller rent”. Vi ska annonsera
om att tillsammans med Fårösundsskolan anordna en skräpplockardag torsdagen
den 25 april kl. 12.00 – 15.00 med utgångspunkt och återsamlingspunkt på
parkeringen vid Träffpunkten i Fårösund. Material i form av sopsäckar och soppåsar
levereras av Regionen till Gullbritt.
Lasse informerar skolan om datum och klockslag.

Eva kontaktar ansvariga på Träffpunkten för eventuellt tillstånd för aktiviteten på
parkeringsplatsen samt kaffekokning/termosar och saft att bjuda deltagarna på när
de återkommer efter skräpplockningen.
Carina inhandlar kakor.
Gullbritt ansvarar för utformning av annonstext, mailar till Sockenföreningens
medlemmar samt affischerar i samhället och på Hemsidan och Facebook.
Gullbritt ordnar kartor för indelning av olika ”distrikt” att plocka skräp i.
Skräpplockningsområdet omfattar samhället från Badhusparken längs med
Strandvägen mot hamnen, bort mot Kustparken, upp mot Idrottsplatsen.
Sundsvägen, Stuxvägen, Kronhagsvägen (inte privata tomter).
Carina och Lasse ansvarar för transport av det insamlade till Återvinningen.
─ Valborgsmässfirande planeras som vanligt tisdagen den 30 april vid Båtklubbens
strand. Elden tänds kl. 20.00
Carina håller i kontakterna för tillstånd.
Lasse kontaktar Fårösundsskolan med förfrågan om de vill ordna med servering av
korv med bröd och kaffe/saft/kakor.
Gullbritt kollar med Folkhögskolan gällande vårtalare kl. 20.15.
Gullbritt kollar med sångkören Bungekören om deltagande.
Högtalaranläggning måste finnas och fungera.
Gullbritt utformar annons för Hemsidan, Facebook och affischering i samhället.
– Vi planerar för Trädgårdsmarknad lördagen 11 maj kl. 11.00 - 15.00 vid Fårösunds
Båtklubb.
Gullbritt kollar om vi får hyra Båtklubbens lokal och om vi kan ordna kaffeservering i
lokalen.
Gullbritt ansvarar för utformning av annonstext att maila till Sockenföreningens
medlemmar samt affischerar i samhället och på Hemsidan och Facebook.
─ Som tidigare år planerar vi att dela ut ett informationsblad till alla fastigheter i
socknen, där vi informerar om den nya styrelsens sammansättning efter årsmötet och
planerade kommande aktiviteter samt inbetalningskort för medlemsavgiften. Gullbritt
skriver textförslag.
– Bungemuseet har frågat om vi vill delta med något söndagen den 12 maj när
museet öppnar för säsongen. Mötet beslutade att vi inte deltar denna dag.
Däremot deltar vi gärna som förra året och samarbetar kring arrangemangen
Midsommarafton och Kulturarvsdagen i höst samt vid arrangemanget Julstämning
före jul.
─ Som tidigare år planerar vi för att fira Nationaldagen den 6 juni i Kronhagsparken.
Deltagande av Norra Gotlands folkdanslag är överenskommet.
Vårtalare ska vidtalas.
Ann-Britt kollar med sångkören Fåröfröjd om deltagande.
– Kan vi planera för en kurs under hösten under rubriken ”Klä om en
Gotlandsljusstake”? Vi kollar med Anna Dersjö om hon vill hålla i en sådan kurs.
9. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

10. Bunge Sockenbok
Gullbritt rapporterade att arbetet fortskrider med att skapa en Bunge Sockenbok.
11. Möten UNG/Fårösunds utveckling
Stormöte planeras i Idrottshallen i Fårösund torsdagen den 4 april kl 18.00.
På agendan står information om vad föreningen hittills gjort, Regionen informerar om
sitt sätt att jobba med intresseföreningar och utvecklingsbolag på ön, mingel och
möjligheter att ge sin syn på hur Fårösund kan se ut om 5-10 år.
12. Gotlands Hembygdsförbund
– Skriften ”Att känna sitt hemma” har beställts och levererats. Gullbritt läser igenom
och återkommer med information om innehållet vid nästa möte.
– Vi beställer 5 gratisprenumerationer av idéskriften Bygd och Natur.
─ Medlemstidningen Spördagar kommer gratis till föreningen i 3 exemplar, två
gånger per år.
─ Förbundets årsmöte äger rum den 7 april i Etelhems bygdegård kl. 12.30 – 16.00.
Vill någon från styrelsen delta? Föranmälan krävs inte. Se vidare under
www.hembygd.se/gotland.
13. Hemsidan
Valter Möllerström är kontaktperson för vår hemsida. 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.
Information om planerade aktiviteter under året ska läggas ut på Hemsidan snarast.
Valter har även lagt upp ett Facebook konto i sockenföreningens namn med länk till
hemsidan.
14. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10.00 i Träffpunktens lokaler.
Förutom styrelsemötet kommer vi då även att kopiera texten för det informationsblad
vi ska dela ut, se ovan.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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