
 

 

 

 

 

 

 

Hej alla medlemmar och sockenbor i Bunge! 

Som vanligt så här års vill vi informera alla sockenbor, permanentboende och 
fritidsboende, om vilka som är styrelseledamöter i Bunge Sockenförening efter 

årsmötet. Ordf. för år 2020 är Carina Björklund, Sekr. är Gullbritt Thorsell, Kassör är 
Ann-Britt Lantz. Övriga ledamöter är Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Anita Skarphagen 

och Kenneth Skarphagen.  

Ordf. Carina Björklund nås på e-post sundsfrakt@gmail.com eller tfn 22 18 79 eller 

070 823 14 08.  

År 2020 kommer gå till historien som ett mycket annorlunda år. Coronapandemin 

sveper över hela världen och för med sig mycken sorg genom många avlidna 

människor och stora ekonomiska konsekvenser för både företag och människor. För 

kulturlivet och föreningslivet i Sverige innebär det inställda föreställningar och 

aktiviteter av olika slag. De sociala kontakterna människorna emellan har minimerats.  

Om allt varit som vanligt skulle Bunge Sockenförening ha anordnat ett sedvanligt 

Valborgsfirande och värmt oss vid tänt bål, vi skulle även i år ha haft en 

Trädgårdsmarknad, och vi skulle tillsammans ha firat vår nationaldag den 6 juni. 

Dessa aktiviteter har vi varit tvungna att ställa in. Midsommarfirande på Bungemuseet 

liksom Fårösunds marknad i juli kommer också att ställas in.  

Dock planerar vi för samarbete med Bungemuséet i form av Julstämning den 13 

december, då vi som tidigare år svarar för utställning och försäljning. Eventuellt kan 

något arrangemang tillkomma om coronasmittan minskar och restriktionerna lättar 

under sensommaren/hösten. 

Se anslagstavlor och vår hemsida www.bunge.se samt facebook för aktuell information 

om vår verksamhet. 

Bunge Sockenförening samarbetar med Region Gotland angående Bungeviken och 

Badhusparken m.fl. platser och med flagghissning i Parken och vid Busstorget i 

Fårösund. Vi kontaktar ansvariga i regionen när vi har frågor som behöver ventileras 

eller något som behöver åtgärdas, t.ex. gropiga/håliga vägar. 

Vi deltar i gruppen kring Fårösunds utveckling, vars syfte är att förbättra och fördjupa 

kontakterna med ledningen inom Region Gotland.  

Som medlemmar i Gotlands Hembygdsförbund får vi information och tips om 

aktiviteter både på Gotland och runt om Sverige och har möjlighet att ta del av deras 

stöd och bidrag. 

mailto:sundsfrakt@gmail.com
http://www.bunge.se/


Trots att år 2020 känns som ett ”pausat år” vad gäller alla aktiviteter och sociala 

kontakter vill vi i Bunge Sockenförenings styrelse göra vårt bästa för att utveckla vår 
förening och ser med glädje fram emot att fler frivilliga vill delta i och hjälpa till i våra 
olika verksamheter. Kom gärna med tips och förslag om trevliga aktiviteter som ni vill 

se föreningen anordna som kan samla bygdens folk. 

Fårösund den 27 maj 2020 

Carina Björklund, ordförande 

 

 

 

 

Du som vill vara med i föreningen och betala medlemsavgift kan använda nedanstående 

inbetalningskort. Avgiften är 100 kr enskild medlem. Betalas till bankgiro nr 5811-7979. 

Glöm inte att skriva namn på de personer avgiften avser (barn under 18 år kan också 

anmälas, men medlemsavgiften är gratis), gärna också e-postadress, så blir det lättare att 

informera er. 

 

 

 

 


