
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2019-08-26 
Kl. 16.00 – 17.30 i Träffpunktens lokaler 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 64 232 kronor. 
Sedan årsskiftet har 77 st. betalat medlemsavgift, varav flera helt nya medlemmar. 
 
6. Kvarstående punkter från tidigare möten: 
– 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. 
Kontakter tas även med andra tänkbara administratörer till gruppen. Vi får räkna med 
att det kommer att bli en hel del jobb att göra under projektets gång. Göran ansvarig. 
 
– Nordretleden/ Cykelleden.  
Vi har fått information av Länsstyrelsen att tillstånd att sätta upp skyltar för 
Nordretleden erhölls 2009 efter ansökan av UNG (Uveckling Norra Gotland) och dess 
projektgrupp ”Norra Gotland på cykel”. Eftersom Trafikverket tagit ner/bort flera av 
våra uppsatta skyltar med hänvisning till att tillstånd saknas, har vi nu därför skickat 
in ansökan till Trafikverket och bifogat kopia av tillståndet från Länsstyrelsen 2009 
samt andra relevanta handlingar i ärendet och avvaktar deras svar. 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. 
 
─ Studiebesök på Lärbro Krigssjukhus. Eva kontaktar Clary Winberg med förfrågan 
om möjlig tidpunkt att bjuda in medlemmar och övriga i Bunge socken till ett besök. 
 
7. Kommande aktiviteter  
─ Närmaste aktivitet i tiden 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 fortsättning till Bungemuseet där han berättar 
om bildstenarna m.m. Viktoria Berglund, Bungemuseet har affischerat.  
 
─ Studiecirkel i ”Klä om en gotlandsljusstake”. Kontakt har tagits med Anna Dersjö 
som tackat ja till förfrågan till att vara kursledare. Vi tänker oss en kurs vid 3 tillfällen 
under hösten, ca 2 timmar måndag eller tisdag kvällar. Vuxenskolan kontaktas som 
tillsammans med Anna kommer överens om närmare praktiska detaljer samt 
deltagarnas kurskostnad och gör en affisch. 
 
8. Inkomna skrivelser 
─ Skrivelse har kommit från Malena Bendelin, landsbygdsstrateg på Region Gotland, 
där hon bjuder in vår förening som en av flera ”utvecklingsaktörer ”till ett första möte 
tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 18.00 för att tillsammans med andra representanter 
för organisationer i bygden utforma en lokal utvecklingsplan för Fårösund. Planen ska 
vara klar i februari 2020. Göran meddelar henne att flera från vår förening är 
intresserade att delta. 
 
─ Skrivelse har kommit från ett företag som heter Ekubi AB med erbjudande om hjälp 
med bidrag till föreningar med visioner. Vi beslutade att vi avstår från erbjudandet. 
 
─ Göran har fått förfrågan om Bunge Sockenförening önskar delta i Länsstyrelsens 
”Friluftsnätverk”. Nätverket informerar om naturreservat och andra friluftslivsfrågor på 
Gotland. Mötet beslutade att Göran anmäler oss till nätverket.  
 
9. Rapport från arbetet med sockenboken 
Informerades att arbetet är försenat. Det saknas ännu många bilder. 
 
10. Rapport från möte Fårösunds utveckling 
Ingen från föreningen deltog i senaste mötet. 
Vi beslutade att bjuda in Arne Eklund och Lars Hällström till vårt nästa styrelsemöte 
för att få klarläggande om skiljelinjerna mellan våra båda föreningar.  
 
11. Övrigt 
Vi diskuterade trafiksituationen vid övergångsstället vid Bungehallen. Bilister på väg 
till eller från färjan stannar inte alltid när gående ska gå över vägen där. Gullbritt 
ringer Trafikverket, informerar om problemet och frågar om råd om lämplig åtgärd.  
 
12.  Nästa styrelsemöte blir måndagen den 23 september 2019 kl. 16.00 i 
Träffpunktens lokaler. Eva bokar lokal. 



 
13. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


