Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings extra styrelsemöte 2019-06-04
Kl. 10.00 – 12.00 Träffpunkten i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Gullbritt
Thorsell och Göran Öhlund.
Frånvarande: Lasse Dehlin
1. Styrelsemötet öppnades av ordf. Carina Björklund.
2. Dagordningen föredrogs.
3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Ekonomiskt saldo idag är 67 236 kronor.
Sedan årsskiftet har 65 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 och Gullbritt träffat Mattias Vejlens,
Länsstyrelsen, och promenerat längs den tänkta leden och diskuterat kring
uppdraget. Mattias Vejlens informerade att Länsstyrelsen tar allt ansvar och
kostnader för planering, anläggande och framtida skötsel inom naturreservatets
gränser. Vad gäller mark utanför gränserna fordras respektive markägares tillstånd
för anläggning. Möjlighet för grillplatser inom naturreservatets gränser ges inte,
eftersom eldningsförbud råder. Märkning av leden görs lämpligen med metallbrickor
70 x 70 cm som fästes på stolpar eller med metallband som fästes runt träd. Mattias
Vejlens kollar om Länsstyrelsen även står för dessa kostnader.
Mötet beslutade att vandringsleden ska börja vid Fårösunds Fästning, där
parkeringsplatser redan finns. Leden fortsätter sedan söderut genom naturreservatet
och ut på Bungenäsvägen, vidare längs med befintlig väg mot och förbi badplatsen
Bungeviken, mot Mattise gård, till korsningen Utbungevägen, tillbaka till Fårösunds
fästning.
Kontakt tas med berörda markägare och skriftliga avtal upprättas. Göran ansvarig.
Kontakt tas med Bo Friberg med förfrågan om han kan tänka sig bli projektansvarig.
Göran ansvarig.
– Den grillplats som finns i Badhusparken idag är i dåligt skick och kommer att tas
bort. Carina har träffat Sune Melander, Region Gotland, och markerat plats för en ny
grillplats. Ny sand har lagts på av Regionen och man har röjt bort sly. Han kommer
dessutom till Fårösund för att träffa oss.
– 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 2018 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.
─ Skylten med Övergångsställe är nu äntligen uppsatt i korsningen vid Bunge kyrka
efter våra flertal påminnelser om åtgärd.
– Nordretleden/ Cykelleden.
Vi träffas hos Carina tisdagen den 11 juni kl. 10.00 och går igenom gamla pärmar
från den tid UNG fanns som en förening i Fårösund. Vi tror att där finns underlag inför
starten av Nordretleden i slutet av 2000-talet. Därefter skriver vi brev till Trafikverket i
Visby för att begära förnyat tillstånd för vår lokala cykelled och att märka upp den.
Gullbritt ansvarig.
– Carina har nu fått äganderätten och nyckeln till Anslagstavlan vid Busstorget för
Sockenföreningens räkning. Den behöver snyggas till. Vi kan i fortsättningen
använda den till våra och även 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
─ Trädgårdsmarknaden lördagen 11 maj kl. 11.00 - 15.00 vid Fårösunds Båtklubb
blev lyckad. Många kom både utställare och besökare. Möjligen kunde den ha
avslutats en timme tidigare. För övrigt känner vi oss mycket nöjda med
arrangemanget.
─ Texten Informationsblad till alla fastigheter i socknen, där vi informerar om den nya
styrelsens sammansättning efter årsmötet och planerade kommande aktiviteter samt
inbetalningskort för medlemsavgiften, har delats ut i alla postlådor i socknen.
8. Kommande aktiviteter
─Nationaldagen 6 juni. Tillstånd för arrangemang i Parken har erhållits. Kören
Fåröfröjd är bokad liksom Norra Gotlands Folkdansgille.
Vårtalare blir Theodor Kallifatides. Ljudanläggning hyrs av Kuno.
Fanborg ordnas.
Konferencier: Göran Öhlund.
Kaffe/saft ordnas via caféet, TP. De i styrelsen som har möjlighet tar med termosar
med kaffe.
Affischer har satts upp.
─Samarbete Bungemuséet. Först i tiden ligger Midsommarafton. Vi kan bidra med
”basaraktiviteter” som förra året, exempelvis godishjul, bollkastning, pilkastning m.m.
Kostnad 10 kronor för 2 omgångar. Vinster ordnas av Carina. Vi samlas kl 12.30 och
gör i ordning utrustningen. Det vore bra om vi kan vidtala någon utanför styrelsen att
hjälpa oss med aktiviteterna.

Nästa aktivitet blir ”Kulturarvsdagen” den 7 september. Vi planerar för besök på
Kolerakyrkogården i Fårösund samt Bungemuseet.
─ Studiecirkel i ”Klä om en gotlandsljusstake”. Kontakt har tagits med Anna Dersjö
som tackat ja till förfrågan till att vara kursledare. Tillsammans med henne ska vi
besluta om när i tiden cirkeln ska hållas, var, vid hur många tillfällen, vilket material
som ska användas samt deltagarnas kurskostnad.
9. Inga inkomma skrivelser fanns att redovisa.
10. Rapport från arbetet med sockenboken
Informerades att arbetet fortskrider. Vi har fått bidrag med 5 000 kronor från Ragnar
och Lydia Nilssons fond.
11. Rapport från möte Fårösunds utveckling
De olika arbetsgrupperna fortsätter med sina jobb. Arbetet fortsätter i gruppen med
att bilda en aktiv styrelse för att genom ett strukturerat arbete med att ta sig an den
Lokala Utvecklingsplanen (LUP) som startar i höst.
12. Rapport Hembygdsförbundet
Inget att redovisa.
13. Hemsidan
Lite sammanfattande text efter aktiviteterna vid Valborg och Trädgårdsmarknaden
har lagts in.
Valter Möllerström sköter uppdateringar m.m. med den äran.
14. Övrigt
Skriften ”Gotland Just Nu” har frågat om vi vill ha publicerat något i juli månads
utgåva. Vi beslutar lägga in annons om kommande Fårösunds marknad den 27 juli.
15. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 juli 2019 kl. 16.00 i Träffpunktens
lokaler.
16. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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