Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2019-10-28
Kl. 16.00 – 17.30 i Träffpunktens lokaler
Närvarande: Carina Björklund, Lasse Dehlin, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Gullbritt
Thorsell och Göran Öhlund.
Frånvarande: Ann-Britt Lantz
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 61 778 kronor.
Sedan årsskiftet har 77 st. betalat medlemsavgift. Göran kollar på inbetalningarna
hur många som betalat familjeavgift. Hur många medlemmar har vi då idag? 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 har tagits med Bert-Ola Wallin med förfrågan om att tänka sig bli
projektansvarig. Inväntar återkoppling. 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 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 har kollat i sitt förråd av
skyltar. Hon har 10 st. skyltar med pil visande till höger, 1 st. visande rakt fram, 1 st.
visande till vänster och 1 st. visande vänster med stolpe.
Gullbritt hämtar några hos Carina och sätter upp på några platser i närheten av
kyrkan.
Vi saknar dock ett antal för att komplettera hela cykelleden. Förslag att be Lennart
Jonsson att nytillverka det antal som saknas.
En ny folder behöver vi också ta fram.
– Den postlåda som vi vill ha flyttad till Bungehallens vägg sitter fortfarande kvar ”på
sniskan” på andra sidan vägen. Enligt Carinas kontakt nyligen kommer flytt snart att
ske. Annars fortsätter Carina att stöta på sina kontakter om en flytt.

7. Kommande aktiviteter
─ Studiecirkel i ”Klä om en gotlandsljusstake”. Kommer att starta den 25 november
om flera än 5 deltagare anmäler sig. Totalt 3 tillfällen kvällstid i Träffpunktens lokaler.
Kursavgift 450 kr. Vuxenskolan administrerar. Gullbritt har tagit fram annons att anslå
runt om i samhället.
─ Julstämning på Bungemuseet arrangeras söndagen den 15 december 2019 kl. 1216 i samarbete mellan Bungemuseet och Bunge Sockenförening. Vi ansvarar för
kontakterna med marknadsutställarna/försäljarna och de praktiska detaljerna i 1600talsladan (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. Det finns många ljus kvar från tidigare
ljusstöpningar och vi ska använda dessa som vinster i ett lotteri, där intäkterna
tillfaller oss. Carina skaffar lotteriring.
8. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser att redovisa.
9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund
I Nyhetsbrevet oktober 2019 ombeds alla föreningar i förbundet lämna namn- och
kontaktuppgifter att läggas in på förbundets hemsida. Vi rapporterar in de namn som
saknas.
Tidskriften Bygd och Natur nr 3 lämnades för att gå runt på cirkulation bland
styrelsens ledamöter.
10. Rapport från möte Fårösunds utveckling
Ett första möte med Regionens landsbygdsstrateg Malena Bendelins gällande
starten av en Lokal Utvecklingsplan (LUP) för Fårösund med omnejd skedde den 1
oktober 2019 i Folkhögskolans lokaler. Från Bunge Sockenförening deltog vi med tre
representanter. De närvarande delades upp i grupper för att resonera sig fram till en
Nulägesanalys och identifiera bygdens styrkor respektive svagheter utifrån tre
perspektiv: Bo & Leva, Besöka och Företag. Vid efterföljande samling gjorde Malena
Bendelin en sammanställning av vad som resonerats om i grupperna. Hon har sedan
skriftligt skickat ut sammanställningen till de som var med på mötet. Vid mötet fick
alla med sig en ”Läxa”; att i sina respektive organisationer jobba vidare med
Nulägesanalysen och rapportera till henne senast den 4 november. Nästa möte äger
rum den 14 november, då det är tänkt att identifiera mål och vision: Hur ska
Fårösund se ut 2020/2025/2040.
Vid vårt styrelsemöte idag kunde vi vara överens om att de styrkor och svagheter
som finns noterade i sammanställningen även överensstämmer med ledamöternas
tyckanden. Vi vill dock trycka på särskilt att den stora svagheten för området är
avsaknad av lediga bostäder. Och prisvärda bostäder. Varför inte bebygga den
tomma tomten mittemot Träffpunkten med ett nytt hyreshus med hyresrätter? För att
utveckla vårt område behöver vi fler invånare, både av svensk och av utländsk
härkomst. Provbo Gute, som fanns förut, fungerade bra för att få personer, särskilt
familjer med barn, att tillfälligt prova att bo i Fårösund en period. Flera har sedan blivit
permanent boende.
Vi vill också särskilt påpeka att de ”skandalhus” som finns i samhället borde
åtgärdas. Det gäller f.d. Värdshuset på Kronhagsvägen, f.d. Lammpäls på
Backvägen, f.d. Kommunalhuset på Kommunalvägen och Strandgården på
Strandvägen.

11. Övrigt
Fårösunds utveckling har uttryckt önskemål att använda vår Hemsida för sin
information till intresserade av deras verksamhet, i avvaktan på att de skapar en
egen hemsida. Vi säger enhälligt OK till detta.
12. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 25 november 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

