
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-08-11 
Kl. 10.00 – 12.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 
 
Närvarande: Carina Björklund, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Anita Skarphagen, 
Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  
 
Frånvarande: Pelle Fahlén 
 
1. Ordföranden Carina Björklund förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 
3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet. 
 
4. Föregående protokoll godkändes med ändring i punkt nr 8 att Dialektkartan kan 
läsas på www.isof.se/om-oss/artor/dialektkartan och lades till handlingarna. 
 
5. Ekonomi 
Ekonomiskt saldo idag är 69 067 kronor.  
Antalet betalande medlemmar har nu stigit till 123 st. 
 
6. Kvarstående och pågående punkter  
– Nordretleden/ Cykelleden.  
Foldern behöver ändras något inför ny tryckning till nästa säsong. 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. Vi lägger också till på första sidan att leden är 2 mil lång. 
 
7. Kommande aktiviteter 
Beroende på hur Coronapandemin utvecklas framöver är det mycket osäkert att 
planera för kommande aktiviteter. Vi avvaktar information från Folkhälso-
myndigheten. 
 
8. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 
Skriften/boken ”Från Gutabygd 2020” delades ut till Ann-Britt, Carina, Eva, Gullbritt 
och Kenneth. Kostnaden 125 kr per st. betalas av föreningen. 
 
9. Inkomna skrivelser 
- Skrivelsen från Regionen angående Översiktsplan och grön strategi diskuterades.  
Beslutades att Kenneth blir vår representant i gruppsamtal via Skype. Han tar själv 
kontakten med personen som skickat skrivelsen. 
 
10. Rapport från möte Fårösunds utveckling 
- Årsmöte i kväll för att få igång en ny styrelse från den tidigare vilande föreningen 
UNG till den nya FU (Fårösunds utveckling). Några från styrelsen i Bunge 
Sockenförening kommer att delta. 
- 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 

http://www.isof.se/om-oss/artor/dialektkartan


synpunkter till kontaktpersonen Lars Elfström senast den 31 augusti. I september ska 
stora arbetsgruppen träffas (fysiskt eller digitalt) och gå igenom slutversionen. 
Vid dagens möte beslutade vi att lämna följande synpunkt från Bunge 
Sockenförenings styrelse: ”Vi har märkt att ett antal s.k. Gated Community 
(grindsamhällen) har börjat dyka upp i vår socken. T.ex. i Bungenäs och på vägen 
mot Hau. Det är uppenbarligen så att penningstarka personer köper tomter här och 
bygger sig fritidsbostäder. De vill inte ha insyn från permanent boende eller 
förbipasserande tillfälliga besökande och bygger därför staket och murar kring sina 
tomter. De placerar bommar/grindar vid tomtens infart och sätter upp skyltar med 
förbjuden infart/privat väg och liknande. På Gotland är vi inte vana vid den sortens 
hinder, vi vill kunna gå/cykla obehindrat på stigar och vägar i naturen enligt 
allemansrätten, men med hänsyn tagen till människor som vistas på sina tomter och i 
sina yrkesverksamheter. Vi är oroade över den utveckling som börjar likna områden 
runt omkring storstadsområden i andra delar av Sverige och vill att vår lokala 
utvecklingsplan för Fårösundsområdet ska uppmärksamma detta och skriva in i 
planen att vi ska utnyttja tillgänglig och eventuellt skapa nytillkommande lagstiftning 
och regelverk för att förhindra att dessa Gated Communitys blir vanliga.” 
Gullbritt skickar texten till Lars Elfström. 
 
11. Anslagstavlan 
Vår anslagstavla vid Busstorget behöver rensas från häftklamrar som är svåra att få 
bort med handkraft. Vi beslutade att de i styrelsen som har möjlighet träffas tisdagen 
den 18 augusti 2020 kl. 10.00 för att med lämpliga verktyg hjälpas åt att städa bort 
häftklamrarna. 
 
12. Badhusparken 
- Carina har sålt en av henne ägd parkbänk till Bunge Sockenförening för 1 000 
kronor med syftet att den placeras vid grillplatsen i Badhusparken. Anledningen är att 
Carina vid kontakt med Regionen fått svaret att Regionen inte har pengar till att 
skaffa och placera en bänk där. Styrelsen beslutade nu att vi beställer en metallskylt 
från en låssmed med texten ”Skänkt av Bunge Sockenförening” att skruva fast på 
bänken för att visa att Sockenföreningen månar om de många besökarna till 
Badhusparken. 
 
13.  Bungeviken.  
Under vårens stormar och regnande har sanden på stranden försvunnit och 
växtligheten har tagit över. Det måste rensas bort. Carina har ringt Regionen ett antal 
gånger för att be om bortrensning av växterna, men åtgärd har uteblivit. Gullbritt 
skriver till Regionen med förfrågan varför ingen åtgärd vidtagits och begäran om 
omedelbar åtgärd.  
 
14. Papperskorgar 
Flera papperskorgar har försvunnit i samhället. Har Regionen tagit bort dem? Gullbritt 
skriver till Regionen och frågar. Samhället behöver papperskorgar, framförallt under 
sommar/turistsäsongen. Dessutom behövs papperskorgar för hundbajspåsar. 
Gullbritt skriver också inlägg att publiceras på Facebook att Bunge Sockenförening 
har uppmärksammat att papperskorgar försvunnit och att vi genom kontakt med 
Regionen försöker få nya papperskorgar. Och en uppmaning till alla att inte använda 
papperskorgarna till egna hushållssopor utan till vad de är avsedda för (glass- 
godispapper m.m.) 



 
15. Återvinningsstationen vid hamnen  
Platsen är allmänt skräpig. Återvinningscontainrarna är ofta överfulla och folk ställer 
sina kassar/kartonger m.m. utanför dessa. Gullbritt skriver till Regionen och frågar 
om möjligheten att skriva kontrakt med någon permanent boende som får ansvaret 
att hålla kontakten med det företag som kommer och hämtar de fulla containrarna 
och ber att de töms när de blivit fyllda (inte endast vid förut bestämt schema) och i 
övrigt regelbundet ser till området och håller det snyggt. 
 
16. Ängsmark 
 Regionen informerade under våren i media om att vissa av Regionen ägda områden 
i samhällen på Gotland inte skulle klippas denna sommar för att blommor skulle få 
blomma och bilda ”ängsmark”, ett mycket bra initiativ av Regionen. Bl.a. skulle två 
områden i Fårösund omfattas; vid Kalkugnsplan och tomten bredvid.  Nu ser det 
väldigt skräpigt ut, besökare trampar i det långa gräset för att t.ex. titta på Fårösunds 
kalkugn eller ha medhavd picnic där och blommorna har inte fått växa ifred. 
Styrelsen undrar varför ingen information om detta lämnades till Bunge 
Sockenförening först, som i så fall skulle ha föreslagit andra områden för detta 
ändamål. Vi känner det som att Regionen ”trycker på oss” sina beslut uppifrån utan 
att vi fått lämna synpunkter. Gullbritt skriver till Regionen och framför våra 
synpunkter. 
 
17. Cykelpump 
Regionen informerade under våren i media om att man skulle placera cykelpumpar 
på olika ställen runt Gotland, bl.a. i Fårösund. Har en sådan placerats i Fårösund? I 
så fall var? Gullbritt skriver till Regionen och frågar. 
 
18. 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 har 
skrivit till Regionen med begäran om att båda skyltarna ska åtgärdas och se korrekta 
ut. Svar avvaktas. 
- Carina tar hand om flaggningen framöver. 
- Gullbritt har gjort nytt schema för utdelning av informationsbladet genom 
styrelseledamöterna inför nästa år. 
 
19.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 8 september 2020 kl. 10.00 i Träffpunktens 
lokaler. Eva bokar lokal.  
 
20. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


