
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-09-08 
Kl. 10.00 – 12.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 
 
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Anita 
Skarphagen, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  
 
Föreningsmedlemmen Britt-Marie Eskelund deltog också 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 69 267 kronor.  
Antalet betalande medlemmar har nu stigit till 125 st. 
 
6. Genomförda punkter från föregående styrelsemötes protokoll 
- Region Gotland planerar en Grön strategi/sociotopkarta. Kenneth har haft kontakt 
med och uttryckt synpunkter angående Fårösund till Regionens kontaktperson. 
Många andra har också lämnat synpunkter på den länk som Regionen lagt ut. 
- Gullbritt har till Lars Elfström skickat våra synpunkter på texten kring processen 
med Fårösunds lokala utvecklingsplan enligt beslut vid förra styrelsemötet. I 
september ska stora arbetsgruppen träffas (fysiskt eller digitalt) och gå igenom 
slutversionen. 
- Några stycken från styrelsen träffades den 18 augusti och hjälptes åt med att rensa 
vår anslagstavla vid Busstorget från häftklamrar som är svåra att få bort med 
handkraft. Vi upptäckte efter en stund att man helt enkelt kunde ta bort det yttersta 
skiktet på tavlan. Kenneth tog med sig tavlan hem för att lägga till ett nytt ytskikt. Nu 
är anslagstavlan ren och snygg.  
- Återvinningscontainrarna i närheten av färjeläget är ofta överfulla och folk ställer 
sina kassar/kartonger m.m. utanför dessa och det ser skräpigt ut. Gullbritt har varit i 
kontakt med Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, FTI, som har uppdraget att samla 
in förpackningar och tidningar i landet. På Gotland är det Ragnsells som rent 
praktiskt sköter tömningen enligt ett uppgjort schema. De fotograferar området innan 
de tömmer och efter det att tömning skett. Sommartid är det alltid ökat behov av 
tömningar. FTI har märkt att just i år har behovet ökat ytterligare, förmodligen har 
fritidshusägare i området bott i sina hus en längre period än tidigare beroende på 
coronapandemin. FTI tar emot klagomål och önskemål om tätare tömningar och gör 
vad de kan för att minska överfyllda containrar och nedskräpning. 
- Ängsmark 
 Regionen informerade under våren i media om att vissa av Regionen ägda områden 
i samhällen på Gotland inte skulle klippas denna sommar, som ett projekt för 
biologisk mångfald, för att blommor skulle få blomma och bilda ”ängsmark”, ett 
mycket bra initiativ av Regionen. I Fårösund ser nu på eftersommaren området vid 
Kalkugnsplan väldigt skräpigt ut efter att besökare trampat i det långa gräset för att 
t.ex. titta på Fårösunds kalkugn eller haft medhavd picnic där och blommorna har inte 



fått växa ifred som tanken var. Gullbritt har skrivit till Regionen och frågat varför 
styrelsen i Bunge Sockenförening inte fått någon information om detta i förväg. Vi 
skulle i så fall ha kunnat föreslå andra områden för detta ändamål. Vi är också 
tacksamma för svar där man förklarar processen och beslutgången i denna fråga 
samt hur regionen uppfattar att projektet gått, särskilt med tanke på Fårösund. Efter 
några dagar kom ett svar där ”vi tackar för er synpunkt och kommer ta med oss detta 
inför nästa år”. Efter ytterligare några dagar fanns i SVT Radio Gotland ett 
nyhetsinslag där man informerar om att Bunge Sockenförening skrivit till Region 
Gotland med synpunkter kring denna fråga. 
Vid dagens styrelsemöte kunde informeras om att området nu är klippt. Dessutom är 
området strax bredvid ”trekanten” klippt samt gångstråket från Strandvägen upp till 
café Maffen (som vi begärt få klippt vid ett flertal tillfällen). 
- 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?  
Gullbritt har skrivit till Regionen och frågat var den i så fall finns. 
Vid dagens styrelsemöte kunde informeras om att cykelpumpen finns vid cykelstället 
vid färjeläget. När blev den placerad där? Gullbritt skriver till Regionen och frågar. 
 
7. 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. 
- Parkbänk till 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. 
Carina ansvarig. 
- Bungeviken 
Under vårens stormar och regnande har sanden på stranden försvunnit och 
växtligheten har tagit över vid Bungevikens badplats. Det måste rensas bort. Carina 
har ringt Regionen ett antal gånger för att be om bortrensning av växterna, men 
åtgärd har uteblivit. Gullbritt har skrivit till Regionen med förfrågan varför ingen åtgärd 
vidtagits och begäran om omedelbar åtgärd. Vi avvaktar svar. Carina försöker också 
maila den person hon tidigare haft kontakt med. 
- Papperskorgar 
Gullbritt har skrivit till Regionen och påtalat behovet av flera papperskorgar i 
samhället, framförallt under sommar/turistsäsongen. Dessutom behövs 
papperskorgar för hundbajspåsar. Gullbritt har också skrivit inlägg att publiceras på 
Facebook att Bunge Sockenförening att vi genom kontakt med Regionen försöker få 
flera papperskorgar. Och en uppmaning till alla att inte använda papperskorgarna till 
egna hushållssopor utan till vad de är avsedda för (glass- godispapper m.m.) Ännu 
inget svar, påminnelse skickas. 
 



- 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. Påminnelse om svar skickas. 
 
8. Kommande aktiviteter 
Beroende på hur Coronapandemin utvecklas framöver är det mycket osäkert att 
planera för kommande aktiviteter. Vi avvaktar information från Folkhälso-
myndigheten. 
Planerna på en eventuell Bungedag i oktober har ställts in. 
 
9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 
I de senaste Nyhetsbreven pushar man för Kulturarvsdagen den 13 september 2020 
med årets tema Kulturarv och lärande. Tyvärr blir det ingen sådan aktivitet hos oss 
detta år. Hembygdsförbundet erbjuder en rad webbseminarier under hösten kring 
Hembygdsportalen och Hembygdsturism. 
 
10. Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser fanns att redovisa. 
 
11. Rapport från möte Fårösunds utveckling 
- Årsmöte hölls den 11 augusti. Ny styrelse valdes (från den tidigare vilande 
föreningen UNG till den nya FU). Ordförande blev Roland Jansson. 
 
12. Övrigt 
- Vägen förbi återvinningsstationen vid färjeläget är dålig. Kenneth kollar 
ägarförhållandena så att vi kan påpeka åtgärdsbehov till rätt instans. 
- Diskuterades Region Gotlands utredning gällande framtiden förskola och 
grundskola på Gotland, där bl.a. föreslås att Fårösundsskolans högstadium skall 
läggas ner. Vi är överens om att det Fria skolvalet är den stora ”boven”, men även att 
tidigare stora invandrarfamiljer har flyttat från Fårösund. 
Britt-Marie fick i uppdrag att utforska grunderna för regionens förslag; antal barn 
framöver, lärartäthet, det fria skolvalets inverkan m.m. att informera oss vid nästa 
möte. 
- Framfördes synpunkter på att vår hemsida borde innehålla information kring vilken 
service som finns och vad som finns att göra i Fårösund, särskilt under sommaren 
när turister besöker oss. Och det måste vara aktuell information. Carina ordnar så att 
listan över företagare blir uppdaterad. Gullbritt pratar med Valter och de försöker 
tillsammans få hemsidan lite mera välkomnande och informativ. 
- Världens barn samlar i år som alla år in pengar en dag i september. Vår förening 
skänker 500 kronor. Carina uppmanas tänka på att meddela övriga i styrelsen direkt 
när hon får information om något som har koppling till vår förening.  
- Information lämnades att utgivningen av första delen av Bunge Sockenbok 
ytterligare har försenats, tyvärr. 
 
13.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 6 oktober 2020 kl. 10.00 i Träffpunktens 
lokaler. Eva bokar lokal.  
 



14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


