
 Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2019-10-01 
Kl. 11.00 – 12.30 i Bungemuseets lokaler 
 
Närvarande: Carina Björklund, Eva Fohlström och Gullbritt Thorsell.  
 
Frånvarande: Lasse Dehlin, Pelle Fahlén,  Ann-Britt Lantz 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 per 2019-09-25 är 64 780 kronor. 
Sedan årsskiftet har 77 st. betalat medlemsavgift. Inräknas även de som anmält och 
betalat för familjemedlemskap blir antalet medlemmar 130 st. 
 
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 eller någon annan tänkbar person med förfrågan om att 
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 svar på vår ansökan till Trafikverket. Svaret innebär att det tillstånd att 
sätta upp skyltar för Nordretleden som erhölls av Länsstyrelsen 2009 efter ansökan 
från cykelprojektet i dåvarande föreningen UNG fortfarande gäller. Måste dock se till 
att skyltar inte sätts upp för nära vägkanten. 
Vi behöver sätta upp 2 skyltar med pilar visande åt höger, 3 skyltar med pilar visande 
till vänster och 2 skyltar med pilar visande rakt fram. Carina kollar hur många skyltar 
hon har i förråd samt vilken riktning de visar. 
 
─ 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 till våren. 
 
─ 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 håller i kontakten med Clary Winberg om 
tidpunkt till våren att bjuda in medlemmar och övriga i Bunge socken till ett besök. 
 
7. Genomförda aktiviteter 
─ ”Kulturarvsdagen” den 8 september genomfördes i samarbete med Bungemuseet. 
Deltagarna samlades vid entrén till Bungemuseet där John Stövring-Nielsen 
berättade om innebörden av målningarna på bildstenarna och man promenerade 
sedan till 1600-talsgården där John berättade om inristade skeppsristningar. Därpå 
en vandring till kyrkan där John berättade om skeppsristningarna i tornrummet och 
målningarna på kyrkans norra vägg. 
 
8. Kommande aktiviteter  
─ Studiecirkel i ”Klä om en gotlandsljusstake”. Kontakt inväntas från Vuxenskolan om 
tidpunkt under november för kursstart. 
─ Carina, Eva och Gullbritt träffade Anneli Adolfsson på Bungemuseet för att planera 
samarbetet kring Julstämning på Bungemuseet söndagen den 15 december 2019 kl. 
12-16. Vi ansvarar för kontakterna med marknadsutställarna/försäljarna och de 
praktiska detaljerna i 1600-talsladan (liksom förra året). Nytt för året är att vi kan 
använda Undantagsstugan vid 1700-talsgården som utställningslokal för 
gotlandsljusstakar och även för exempelvis visning, bindning och försäljning av 
julkransar. Men vi avstår från den tidigare aktiviteten ljusstöpning i skolmuseet. 
Gullbritt kontaktar Anna Dersjö. Det finns många ljus kvar från tidigare ljusstöpningar 
och vi kan använda dessa som vinster i ett lotteri. Carina skaffar lotteriring. 
 
9. Inkomna skrivelser 
─ Skrivelse har kommit från Region Gotland med förfrågan om att få lägga in vår 
cykelled Nordretleden i Regionens digitala karta, vilket vi säger OK till. 
 
10. Rapport från arbetet med sockenboken 
Informerades att arbetet är försenat. Någon publicering före årsskiftet hinns inte med. 
 
11. Rapport från möte Fårösunds utveckling 
Vår inbjudan till Arne Eklund och Lars Hällström till vårt styrelsemöte har tyvärr inte 
gått att få i lås tidsmässigt. 
Vid mötet den 10 september i FU presenterades läget med Lokal Utvecklingsplan 
(LUO) för Fårösund. Ett första möte med Regionens landsbygdsstrateg Malena 
Bendelins sker den 1 oktober 2019 i Folkhögskolans lokaler. Vi från Bunge 
Sockenförening bör närvara med så många vi kan. 
Regionfullmäktige kommer att förlägga sitt kommande möte den 23 september till 
Folkhögskolan i Fårösund. Allmänheten är välkommen. FU planerar företagsbesök 
och rundresa i Fårösund för fullmäktigeledamöterna under förmiddagen.  
Planer på ett cykellopp den 12 oktober. 
 
 



12. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 
Vi har möjlighet att få stöd/bidrag genom det s.k. Landsbygdsprogrammet t.ex. för att 
anlägga en vandringsled. Vi måste dock först avvakta Länsstyrelsens 
bidragsmöjlighet. 
Nyhetsinformation har kommit innehållande bl.a. en vandringsutställning om 
Demokratijubileum 2000 i Sverige. 
 
13. Övrigt 
Vi beslutade att föreningen skänker 500 kronor till insamlingen för Världens barn. 
 
I samband med medlemsutskicket 2018 informerade vi om den nya 
dataskyddsförordningen. Texten bör även finnas på vår hemsida och vi bör även 
informera om texten när vi bekräftar ett nytt medlemskap. 
 
14.  Nästa styrelsemöte blir måndagen den 28 oktober 2019 kl. 16.00 i Träffpunktens 
lokaler. Eva bokar lokal. 
 
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


