
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-11-03 
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.  
Britt-Marie Eskelund, medlem, deltog också i 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 74 012 kronor.  
Antalet betalande medlemmar har nu stigit till 129 st. 
 
6. Genomförda punkter 
- Skrivelser från Regionen besvarad 
Inkommen skrivelse från Regionen angående synpunkter, idéer och förslag gällande 
att bo, leva och verka på Gotland har besvarats i enlighet med den diskussion vi 
hade föregående styrelsemöte. 
Inkommen skrivelse från Regionen gällande områden runt Fårösund intressanta för 
Regionens Frilufts- och Rekreationskarta har besvarats i enlighet med vår diskussion 
föregående styrelsemöte. 
- Hälsans stig.  
Några skyltar utmed promenadsträckan som varit dåliga/ligger på marken har nu 
åtgärdats av Kenneth och nya klistermärken har satts upp. Carina har varit i kontakt 
med Cora Juniwik, Region Gotland, som informerar att foldrar i pappersform om 
stigen inte längre tas fram. Finns numera endast i digital form på nätet. Carina har 
kontaktat Idrottsföreningen som kommer att lägga in foldern på sin hemsida. Likaså 
ska vår egen hemsida kompletteras med foldern. 
 
7. Kvarstående och pågående punkter  
– Nordretleden/ Cykelleden.  
Nytryck av Foldern på gång inför nästa säsong.  
-Hemsidan 
Valter jobbar med att göra en bättre struktur på vår hemsida med syfte att bli mer 
välkomnande och information för besökare, särskilt sommartid. Flera flikar ska läggas 
upp, bl.a. en som listar vilka företagare som finns i området (Carina ansvarig). 
- Bungeviken 
Regionen har ännu inte återkommit med svar på vårt brev där vi ber om en tydligare 
förklaring till vår förfrågan om varför ingen åtgärd vidtagits för att rensa bort den 
växtlighet som ”tagit över” Bungevikens badplats. Gullbritt skriver igen och påminner 
samt ber om en kontaktperson i denna fråga.  
- Papperskorgar 
Vi har inte fått svar från Regionen på vår förnyade skrivelse angående papperskorgar 
i Fårösund. Gullbritt skriver igen och ber om svar.  



-Cykelpump 
Vi har inte fått svar från Regionen angående cykelpumpen vid färjeläget. Gullbritt 
skriver igen och ber om svar.  
-Vandringsled 
Gullbritt har tagit de kontakter vi diskuterade vid förra styrelsemötet. Bidrag till 
finansiering kan sökas hos Leader Gute och Gotlands Hembygdsförbunds olika 
fonder. ”Rekryteringsannons” till Projektledare för leden är skriven och har varit på 
remiss hos samtliga i styrelsen. Gullbritt ser till att annonsen kommer in på vår 
hemsida och på Facebook samt på anslagstavlorna.  
-Hål/gropar i vägar 
Gullbritt har skrivit till Regionen och påpekat att åtgärder behövs för att ta bort 
hål/gropar i vägarna Stuxvägen och Sundvägen.  
Carina har ringt Regionens Kundtjänst, (Amanda) och påpekat att åtgärder behövs 
även vid vägen mellan ”Möllers grind” och Folkhögskolan samt Åldermansvägen vid 
Återvinningsstationen. 
Håkan Björklund kommer också att kontakta Kuylenstierna angående denväg/de 
vägar han äger. 
 
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 de senaste Nyhetsbreven informerar man om statligt krisstöd för omstart och 
smittsäkra evenemang till följd av coronapendemin, Arkivens dag den 14 november 
med temat ”Svart på vitt”, webbseminarier om t.ex. Arkivering, Kyrkogårdarnas 
kulturarv, Hembygdsportalen, projekt för att nå nya yngre intresserade av föreningars 
aktiviteter och hur man kan söka pengar till projektidéer. 
Nästa år görs en satsning för att få fler människor att vistas utomhus. Svenska 
friluftsdagen den 29 april kommer vara i särskilt fokus, exempelvis genom guidade 
vandringar eller besök vid historiska platser. 
Kulturarvskonsulenten på Gotland kommer att göra en kartläggning av 
kulturarvsturismen på Gotland och inbjuder till möte den 17 november kl. 17-19 i 
Visby, alternativt att svara på en enkät eller en telefonintervju. 
 
10. Inkomna skrivelser 
- Förfrågan har kommit från Nygarn Utvecklingsaktiebolag angående Provbo Gute 
och önskan om kontaktperson/er. Vi hänvisar till Ulla Berglund, Rute och Arne 
Eklund, Fårösund. 
 
11. Övrigt 
- Anita uttryckte önskemål om övergångsställe vid Sundsmacken i Fårösund. Ett 
besvärligt ställe för gående att passera eftersom kön till färjan kan blockera körbanan 
och svängande till macken behöver koncentrera sig på trafiken och kanske inte ser 
gående från Biskopshöjden som vill korsa vägen till busshållplatsen mittemot. 
Gullbritt skriver till Trafikverket och påpekar behovet av övergångsställe ca 10-15 m 
efter korsningen från Broungsvägen. 
- Vi saknar information från Fårösunds Utveckling . Vad hände t.ex. med den lokala 
utvecklingsplanen? 



 
12.  Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 10 december 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 


