
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-10-06 
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.  
 
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 68 087 kronor.  
Antalet betalande medlemmar har nu stigit till 127 st. 
 
6. Genomförda punkter 
- Två vägskyltar 
Gullbritt har i våras till Regionen skickat en begäran om att två skadade vägskyltar 
(Haltarvevägen och Gamla vägen) behöver åtgärdas. Vi kan nu konstatera att nya 
korrekta skyltar är uppsatta. 
 
7. Kvarstående och pågående punkter  
– Nordretleden/ Cykelleden.  
Nytryck av Foldern ska göras inför nästa säsong. Ändringar enligt tidigare protokoll.  
- Parkbänk till Badhusparken. 
Carina har nu tagit in parkbänken i Badhusparken för vinterförvaring. Till våren ska 
en metallskylt skruvas fast på bänken med texten ”Skänkt av Bunge Sockenförening” 
för att visa att Sockenföreningen månar om de många besökarna till Badhusparken. 
Carina ansvarig. 
- Bungeviken 
Svar har kommit från Regionen på vår förfrågan om varför ingen åtgärd vidtagits för 
att rensa bort den växtlighet som ”tagit över” Bungevikens badplats. Vi förstår dock 
inte innebörden av svaret, varför Gullbritt skrivit igen och bett om en tydligare 
förklaring.  
- Papperskorgar 
Gullbritt har fått svar på skrivelsen till Regionen där vi påtalar behovet av flera 
papperskorgar i samhället, framförallt under sommar/turistsäsongen. Dessutom 
behövs papperskorgar för hundbajspåsar. Svaret från Teknikförvaltningen lyder: 
”Tack för ert förslag vi lägger med dom till vår översynsplan av papperskorgar”. 
Vid dagens möte framkom att en papperskorg och en större pappersbehållare 
försvunnit från Badhusparken. Gullbritt skriver åter och frågar varför dessa tagits bort. 
-Cykelpump 
Gullbritt har skrivit till Regionen och frågat när cykelpumpen blev placerad vid 
färjeläget och om den kommer att bli kvar där permanent. Svar avvaktas. 
 
 
 



8. Kommande aktiviteter 
Beroende på hur Coronapandemin utvecklas framöver är det mycket osäkert att 
planera för kommande aktiviteter. Vi avvaktar information från Folkhälso-
myndigheten. 
 
9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 
I det senaste Nyhetsbrevet efterfrågar man bl.a. flera entusiastiska medarbetare till 
redaktionen för Från Gutabygd.  Man informerar också om att Gotlands 
Hembygdsförbund delar ut anslag från tre olika fonder som främjar gotländsk 
kulturminnesvård, byggnadsvård och hembygdsforskning. 
I särskild skrivelse efterfrågar man text att publicera i Från Gutabygd som handlar om 
Bunge socken, någon person eller händelse som är värt att uppmärksamma. Var och 
en funderar på detta. 
 
10. Inkomna skrivelser 
- Skrivelse har kommit från Regionen som efterfrågar våra synpunkter, idéer och 
förslag gällande att bo, leva och verka på Gotland. Vid mötet diskuterade vi förslag 
på bra platser för nya bostäder i Fårösund. Gullbritt skriver svar att platser för nya 
bostäder kan vara: Mitt emot Träffpunkten, vid sundet mellan färjeläget och 
Brandstationen, den öppna/tomma tomten mitt emot macken samt att riva gamla f.d. 
Värdshuset och f.d. Lammpäls lokaler och bygga nya bostäder där. 
- Skrivelse har också kommit från Regionen där man efterfrågar eventuellt fler 
områden eller platser rumt Fårösund som kan vara intressanta att ha med på 
Regionens Frilufts- och Rekreationskarta förutom de vi redan har bidragit med. Efter 
diskussion kom mötet fram till att vårt svar blir att vi är nöjda med de områden och 
platser som redan finns med på kartan. 
 
11. Övrigt 
- Britt-Marie Eskelund fick vid förra mötet uppdraget att kolla närmare på grunderna 
för Region Gotlands utredning gällande framtiden förskola och grundskola på 
Gotland, där förslag finns att högstadiet i Fårösund ska läggas ner. Hon har lämnat 
skriftlig information att hon varit i kontakt med Barn- och utbildningsnämnden och fått 
svaret att det stora problemet för högstadiets fortsatta varande i Fårösund är att 
inemot 50 % av föräldrarna väljer bort Fårösund som skola för sina barn.  Hennes 
uppfattning och slutsats blir att det är svårt för föreningen att agera när så många av 
föräldrarna inte vill ha sina barn på högstadiet i Fårösund. Vi följer den vidare 
utvecklingen framöver. 
- Vägen förbi återvinningsstationen vid färjeläget är dålig. Gullbritt har skrivit till 
Regionen och bett om underhållsåtgärd. Mötet konstaterade idag att vägen har 
åtgärdats. 
- Dagens möte godtog förslag från Valter och Gullbritt att vår hemsida fylls på med 
flikar med rubrikerna Service i Fårösund och Att göra i Fårösund med länkar om 
möjligt till de företag m.m. som nämns. Vi fyller även på med Carinas särskilda 
förteckning över Företagare i Fårösund. Detta för att hemsidan ska bli mer 
välkomnande och informativ för besökare på hemsidan, särskilt under sommartid. 
- Tidigare har vi diskuterat att iordningsställa en vandringsled med start vid 
Fårösunds Fästning, söderut förbi Bungenäs och Bungeviken och åter mot 
Fästningen. Vi beslutade nu att genom annonsering försöka få fatt på en person som 
är villig att i projektform driva arbetet med att förbereda och iordningsställa en sådan 
led. Kontakt tas först med Göran Öhlund, som hittills gjort ett förberedande arbete, för 



att få hans råd och tips. Kontakt tas också med Länsstyrelsen och Gotlands 
Hembygdsförbund beträffande t.ex. bidrag och ersättning att betala till en person. 
Sedan skriver vi en ”rekryteringsannons” och lägger in på vår egen hemsida samt på 
Facebookkonton. Gullbritt ansvarig. 
- Hälsans stig. Några skyltar under promenadsträckan är dåliga/ligger på marken. 
Eva och Kenneth kollar igenom sträckan. Carina ordnar så att vi får flera foldrar att 
fördela. 
- Världens barn samlar i år som alla år in pengar under september. Carina m.fl. har 
samlat in mycket pengar i insamlingsbössor. 
- Gullbritt skriver till Regionen och ber att de hål/gropar som finns sedan en tid 
tillbaka vid Stuxvägen och Sundsvägen åtgärdas. 
- Erhållen faktura på kopieringskostnader är otydlig. Eva ber om specificering. 
 
12.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 3 november 2020 kl. 10.00 i Träffpunktens 
lokaler. Eva bokar lokal.  
 
13. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


