
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-06-23 
Kl. 10.00 – 11.45 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 63 327 kronor.  
Antalet betalande medlemmar är nu 61 st. Till de nya medlemmar som tillkommit 
skickar Gullbritt Välkomstbrevet via e-post eller via frankerat kuvert. 
 
6. Kvarstående och pågående punkter  
– Ny vandringsled planerad att börja vid Fårösunds Fästning och vidare ut runt 
Bungenäsudden och åter via Bungeviken. Vi beslutade idag att låta planeringen ligga 
vilande tills vidare.  
 
– Nordretleden/ Cykelleden.  
Kenneth har cyklat runt leden och kollat att samtliga skyltar är på plats och är justa.  
Foldern behöver ändras något inför nästkommande tryckning. Vi stryker punkten 4 
(cykelreparatören) och i löptexten stryker vi cykelservice och hotell samt 
informationen om att kolla på hemsidan www.norragotland.se för information om 
cykelleder (den hemsidan finns inte längre). Och vi lägger till en punkt för rastplats 
vid Lergravsvägen samt för Trampolinparken i Kustparken. Vi lägger också till på 
första sidan att leden är 2 mil lång. 
Regionen har nu också lagt in Nordretleden på sin Friluftslivs- och rekreationskarta. 
Där vill vi att det ska finnas information om var man kan hitta foldrarna. 
 
7. Kommande aktiviteter 
Beroende på hur Coronapandemin utvecklas framöver planerar vi för: 
- 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”.  
- Eventuellt kommer en ”Bungedag” att anordnas i slutet av oktober vid Bungemuseet 
där flera aktörer tillsammans arrangerar en dag för hela socknen. Detta som 
ersättning för Fårösunds marknad som ställs in på grund av coronapandemin. 
Möte kommer att hållas den 25 juni kring arrangemanget. 
 



8. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 
- Gullbritt informerade om de nyhetsbrev som kommit gällande:  
Kyrkogårdsvandringen vid Lärbro kyrka (som tre av oss deltog i), Kulturarvsdagen i 
september (årets tema lärande/skola), Dialektkartan som kan läsas på 
ww.isolf.se/om-oss/kartor/dialektkartan och skriften Från Gutabygd 2020. Gullbritt 
skaffar 5 ex till nästa styrelsemöte. 
 
9. Inkomna skrivelser 
- Från Regionen har kommit en skrivelse angående grönområden. Carina skickar ut 
till samtliga i styrelsen.  
 
10. Rapport från möte Fårösunds utveckling 
- Från Regionen/Malena Bendelin har kommit information om processen med 
Fårösunds lokala utvecklingsplan. Texterna ska läsas igenom och stämmas av med 
de föreningsstyrelser som varit involverade i processen och återkomma med 
synpunkter till kontaktpersonen Lars Elfström senast den 31 augusti. I september ska 
stora arbetsgruppen träffas (fysiskt eller digitalt) och gå igenom slutversionen. 
 
11. Övrigt 
- Två vägskyltar behöver åtgärdas. I korsningen Skogsvägen/Haltarvevägen finns en 
skylt visande höger med namnet Haltarvevägen, men skylten är skadad, verkar vara 
avklippt. I fyrvägskorsningen Gamla vägen/Utbungevägen/ har skylten Gamla vägen 
försvunnit. Någon har gjort en privat skylt med namnet Gamla vägen. Gullbritt skriver 
till Regionen med begäran om att båda skyltarna ska åtgärdas och se korrekta ut. 
- Carina tar hand om nästa flaggning den 14 juli. Flaggstängerna är iordninggjorda.  
- Parkbänk/ar till Badhusparken är önskvärt. Carina kontaktar Regionen och ber om 
leverans. 
-Vi har nu delat ut informationsbladet till alla postlådor i socknen, men vissa vägar 
har glömts bort. Kenneth och Anita erbjöd sig dela ut även till dessa. 
Gullbritt gör nytt schema för utdelning inför nästa år. 
 
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 


