
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-05-12 
Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 
 
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Anita 
Skarphagen, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  
 
Nyinflyttade Britt-Marie Eskelund var också med vid mötet. 
 
1. Ordföranden Carina Björklund förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 
3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet. 
 
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
5. Ekonomi 
Ekonomiskt saldo idag är 61 392 kronor. Antalet betalande medlemmar är 31 st. 
 
6. I Coronakrisens spår 
Med anledning av pågående coronapandemi över hela världen har de flesta 
planerade evenemang fått ställas in. För Bunge Sockenförenings del har det 
inneburit att vi känt oss tvingade att ställa in vårt sedvanliga Valborgsfirande den 30 
april, planerad Trädgårdsmarknad i maj och vårt traditionsenliga firande av Sveriges 
nationaldag den 6 juni. Även Fårösunds marknad i juli med tillhörande tävling 
”Sundssimmet” ställs in. 
 
7. Genomförda aktiviteter 
- Den rishög som samlats på platsen för vårt vanliga Valborgsfirande har för 
säkerhets skull eldats upp under ordnade former. 
- Tidigare år har föreningen gemensamt med Fårösunds skola anordnat en 
Skräpplockardag i samband med det arrangemang stiftelsen Håll Sverige Rent 
anordnar på våren. Detta år städade skolan runt om i samhället utan vår medverkan 
och har informerat att det var mindre skräp än vanligt att ta hand om. Vi tolkar det 
som att tidigare års ”städningsaktion” har haft effekt och att det är bra att det görs 
varje år för att hålla samhället rent och snyggt. 
 
8. Kommande aktiviteter 
- Tveksamhet råder ännu om Midsommaraftonsfirande på Bungemuseet kommer att 
äga rum i år. Vi brukar delta med ”basaraktiviteter”, men vi avvaktar ett beslut.  
- Röjning av platsen för en gammal boplats i Ojnareskogen kommer att göras av 
Länsstyrelsen. Vår förening är positiv till att hjälpa till med att räfsa ihop och 
transportera bort grenar sly i samband med en arbetsdag/utflyktsdag i samarbete 
med Bungemuseet någon gång under hösten. 
- ”Julstämning” i december planeras även detta år i Bungemuseet, där Bunge 
Sockenförening står för ”marknadsdelen”.  
 
9. 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 Öhlund har 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. 
Kontakter tas med 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.  
Samtliga borttagna/försvunna skyltar vid cykelleden är nu uppsatta på plats. Några 
skyltar återstår att rättas till på befintlig plats. 
 
Vi resonerade om att vissa ändringar behöver göras i cykelfoldern. T.ex. ska nr 4 i 
kartan (Cykelreparatör) tas bort eftersom verksamheten upphört. 
 
10. Inkomna skrivelser 
- Folkhögskolan har bjudit in till möte kring praktik för de elever som går utbildning i 
Svenska för invandrare.  
 
11. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 
- Gullbritt informerade om de nyhetsbrev och den skrift som kommit. 
- Den Årsrapport Hembygdsförbundet efterfrågar varje år efter vårt årsmöte har 
skickats in. 
 
12. Rapport från möte Fårösunds utveckling 
- Ett möte har hållits med Marknadsgruppen som beslutat ställa in Fårösunds 
marknad i år, se ovan. Man resonerade om att ordna någon form av ”Bungedag” 
under hösten om/när coronapandemin är över med samverkan mellan alla olika 
föreningar i socknen. 
 
13. Övrigt 
- Kenneth tar hand om flaggningen den 31 maj.  
En flagga är trasig, Carina kontaktar regionen och ber om en ny. 
-Gullbritt skriver nytt textförslag till brev som vi ska dela ut i alla postlådor.  
Och särskilt notera vilka aktiviteter vi brukar ordna ett ”normalt” år utan denna 
coronasmittorisk som nu råder. Skickas för synpunkter till alla i styrelsen. När texten 
är godkänd träffas Eva och Gullbritt för att kopiera texten och lägga i kuvert till 
respektive styrelsemedlem som hämtar på Kupan. Var och en delar sedan ut i ”sitt” 
område. 
 
14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 11 augusti 2020 kl. 10.00 i Träffpunktens 
lokaler. Eva bokar lokal.  
 
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet   Justeras 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


