Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2019-11-28
Kl. 16.00 – 17.30 i Träffpunktens lokaler
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 62 338 kronor.
Sedan årsskiftet har 78 st. betalat medlemsavgift. Inräknat antalet som betalar för
familjemedlemskap har vi 130 st. 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.
Beslutades att Göran delar en namnlista över markägarna runt leden till
styrelseledamöterna och att vi därefter fördelar dessa mellan oss och ringer runt till
dessa för att få deras tillstånd att göra i ordning en stig/vandringsled med ett antal
små skyltar på lämpliga ställen. Skriftliga avtal ska också upprättas med var och en.
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. Virke är inköpt för att tillverka
nya stolpar och därefter sätts skyltar upp.
Vi saknar dock ett antal skyltar för att komplettera hela cykelleden. Förslag att be
Lennart Jonsson att nytillverka det antal som saknas.
En ny folder behöver vi också ta fram.
– Efter 3,5 års ihärdigt arbete med att förmå Postnord att flytta den postlåda som står
i korsningen Kronhagsvägen/Färjeleden har den äntligen flyttats och finns nu på
väggen till Bungehallens fastighet.

7. Kommande aktiviteter
─ Studiecirkel i ”Klä om en gotlandsljusstake”. På grund av för få anmälningar
kommer kursen inte att genomföras.
─ 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). Ett antal utställare/försäljare är klara för medverkan.
Ytterligare några ska kontaktas. Museet är öppet från kl. 10.00 på söndagen för att
utställarna/försäljarna ska få tid att ställa i ordning bord och material innan museet
öppnas för besökande. Nytt för året är att vi använder Undantagsstugan vid 1700talsgården som utställningslokal för gotlandsljusstakar och även för visning av hur
man klär en gotlandsljusstake.
Det finns många ljus kvar från tidigare års ljusstöpningar. Vid dagens möte
paketerade vi dessa till ”vinstpaket” att använda som vinster i ett lotteri, där intäkterna
tillfaller oss. Carina skaffar lottring. Lotteripriset blir 5 kr. per lott. Vi bestämde idag
vilka 10 st. lottnummer som vinner ljuspaketen. En högvinst lottas fram när hela
lottringen är slutsåld i form av en Gotlandsljusstake skänkt av Anna Dersjö.
Meddelande om vilket lottnummer som vunnit anslås på anslagstavlan i Träffpunkten,
där vinsten också hämtas.
8. Inkomna skrivelser
─ Skrivelse har inkommit om 2020 års tävling ”Gutar frågar Gutar” som vi deltagit i
med ett fåtal tävlande de senaste tre åren. Eftersom så få intresserade deltagare
anmält sig tidigare år beslutar vi nu att avstå från medverkan denna omgång.
─ Liksom sommaren 2018 har skrivelse inkommit från ett företag som heter Ekubi AB
med erbjudande om hjälp med bidrag till föreningar med visioner. Vi beslutade att
även nu avstå från erbjudandet.
9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund
Info om Nyhetsbrev från november. Redovisning av antalet medlemmar ska lämnas
till förbundet senast den 15 december 2019. Gullbritt ansvarig.
10. Rapport från möte Fårösunds utveckling
Ett andra möte med Regionens landsbygdsstrateg Malena Bendelins gällande
starten av en Lokal Utvecklingsplan (LUP) för Fårösund med omnejd skedde den 14
november 2019 i Folkhögskolans lokaler. Från Bunge Sockenförening deltog vi med
tre representanter. De närvarande delades upp i grupper för att denna gång resonera
oss fram till mål: Hur vill vi att Fårösundstrakten ska vara år 2040 och en vision för
Fårösund år 2040.
Vid vårt styrelsemöte idag kunde vi vara överens om att mötet var bra och att vi
inväntar dokumentation från Malena Bendelin kring mötet som utgångspunkt inför
nästa möte den 29 januari 2020.
11. Övrigt
─ Fårösunds utveckling kommer att sända en skrivelse till Regionen angående den
tänkta nedläggningen av vissa utbildningslinjer på Folkhögskolan i Fårösund. Det
kommer ju att innebära ett väldigt avbräck för skolans verksamhet och i
förlängningen av Fårösunds som samhälle. Styrelsen beslutade att skriva till Arne

Eklund i FU och be att även Bunge Sockenförening får stå som undertecknare av
skrivelsen.
─ Vi har observerat att gatuskylten ”Biskopsvägen” har ”hasat ner” från sitt
ursprungliga läge på stolpen och att texten på skylten knappt syns. Samma sak gäller
för gatuskylten ”Idrottsplatsen”. Beslutades att Gullbritt skriver till Regionen och ber
att de snarast ser till att skyltarna åtgärdas.
─ Förslag har kommit från ordförande i Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge
att samarbeta kring en arbetsdag/utflykt med att röja sly och snygga till den gamla
boplatsen vid Ojnareväg. Styrelsen är positiv till förslaget. Tillsammans skall vi
komma överens om lämpligt datum för en sådan dag under våren 2020.
12. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 27 januari 2020 kl. 16.00 i Träffpunktens
lokaler. Eva bokar lokal.
13. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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