Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2019-07-15
Kl. 10.00 – 12.00 Träffpunkten i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Lasse Dehlin, Pelle Fahlén (delvis), Eva Fohlström,
Ann-Britt Lantz, Gullbritt Thorsell och Göran Öhlund.
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 65 817 kronor.
Sedan årsskiftet har 76 st. betalat medlemsavgift, varav flera helt nya medlemmar.
6. Kvarstående punkter från tidigare möten:
– Mötet beslutade att ny vandringsled ska börja vid Fårösunds Fästning, där
parkeringsplatser redan finns. Leden fortsätter sedan söderut genom naturreservatet
och ut på Bungenäsvägen, runt hela udden i Bungenäs och vidare längs med
befintlig väg mot och förbi badplatsen Bungeviken, mot Mattise gård, till korsningen
Utbungevägen, tillbaka till Fårösunds fästning. Göran får mandat att planera för
ledens exakta sträckning i naturen.
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.
– Nordretleden/ Cykelleden.
Vi har sökt efter gamla pärmar från den tid UNG fanns som en förening i Fårösund
för att söka efter underlag inför starten av Nordretleden i slutet av 2000-talet. Vi vill
gärna ha så bra underlag som möjligt för att skriva brev till Trafikverket och begära
tillstånd att märka upp vår lokala cykelled med våra skyltar. Vi har nu fått information
att alla pärmar och underlag från föreningen UNG är förkomna och inte kan utnyttjas
av oss.
Vi ska kontakta Jordbruksverket och Leader Gute för eventuell information därifrån.
Därefter skickar vi in ansökan. Gullbritt ansvarig.
– Ny grillplats har gjorts i ordning i Badhusparken, vilket har blivit väldigt bra.
Däremot saknas sittplatser där. Carina kontaktar Sune Melander och ber att
Regionen ser till att bord och bänkar kompletterar grillplatsen.
– I Bungeviken behövs en bom som avspärrning för att förhindra att fordon körs på
gräset där människor solbadar och på stranden. Vägbommen ska dock möjliggöra för
handikappade att ta sig ner till stranden. Göran har kontaktat Regionen, Sune
Melander, med begäran om en bom, utan resultat. Han fortsätter söka kontakt.
– 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
─Nationaldagsfirandet den 6 juni gick bra med god publikanslutning.
─Vi samarbetade med Bungemuséet på Midsommarafton. Det kom mycket folk i det
fina vädret som provade på våra ”basaraktiviteter” godishjul, bollkastning och
pilkastning. Så många att vinsterna tog slut innan arrangemanget var slut. Vi hade
även god hjälp av en person utanför styrelsen som hjälpte oss med aktiviteterna.
8. Kommande aktiviteter
─Fårösunds marknad den 27 juli. Ordförande informerade att Fårö Fårösunds
Företagarförening beslutat att anordna kaffeserveringen i egen regi i år. Vi i
Sockenföreningen kommer därför inte att delta på något sätt detta år. Men tips om
underhållning i form av musik m.m. tas tacksamt emot från styrelsens medlemmar.
─Nästa aktivitet blir ”Kulturarvsdagen” den 8 september i samarbete med
Bungemuseet. Det blir besök i Bunge kyrka där John Stövring-Nielsen kommer att
berätta om målningarna i kyrkan samt fortsätter till Bungemuseet där han berättar om
bildstenarna m.m.
─ 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 planenligt.
11. Rapport från möte Fårösunds utveckling
Några har varit och tittat på Strandgården, det tidigare äldreboendet i Fårösund, som
nu står helt öde. De olika arbetsgrupperna fortsätter med sina jobb, framförallt
gällande den kommande marknaden. 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
Gullbritt informerade om det senaste nyhetsbrevet, där bl.a. nya numret av Bygd och
natur har berättelser från krigssjukhuset i Lärbro, nya böcker till försäljning Maja
Hagermans ”trådarna i väven: på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige” och
Riksarkivets årsbok som handlar om den svenska socknen. Dessutom pushar man
för att söka pengar till projektstöd, som vi eventuellt ska titta närmare på.
13. Hemsidan
Lite sammanfattande text efter aktiviteterna vid Nationaldagen och Midsommarafton
har lagts in.

14. Övrigt
Kan vi ordna studiebesök på Lärbro Krigssjukhus? Eva kontaktar Clary Winberg med
förfrågan om möjlig tidpunkt.
15. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 26 augusti 2019 kl. 16.00 i Träffpunktens
lokaler. Eva bokar lokal.
16. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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