Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-12-09
Kl. 10.00 – 12.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, och Gullbritt Thorsell.
Britt-Marie Eskelund, medlem, deltog också i mötet.
Frånvarande: Ann-Britt Lantz, Anita Skarphagen, Kenneth Skarphagen
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 74 072 kronor.
Antalet betalande medlemmar har nu stigit till 133 st.
6. Genomförda punkter
– Cykelpump
Vi har inte fått svar från Regionen angående cykelpumpen vid färjeläget. Dock ser vi
att pumpen finns kvar, varför vi tolkar det som ett svar och avslutar denna punkt.
– Övergångsställe
Gullbritt har skrivit till Trafikverket och påpekat behovet av ett övergångsställe vid
Sundsmacken enligt protokollet från förra styrelsemötet. Svar kom idag att de inte
finner det motiverat med ett övergångsställe på denna plats. Anledningen är att det
behöver vara ett högre trafikflöde och ett större antal oskyddade trafikanter som rör
sig än vad som finns idag i den miljön. Dessutom har det visat sig att antalet olyckor
har ökat vid obevakade övergångsställen, varför Trafikverket idag är mer
återhållsamma med placering av övergångsställen.
7. Kvarstående och pågående punkter
– Nordretleden/ Cykelleden.
Vi har fått korrektur från tryckeriet på ändringarna inför nytryck av Foldern.
Överenskoms att komplettera informationsraden på slutet med ”Bunge
Sockenförening” utskrivet i klartext. Vi ska också påpeka ett par tryckfel och be om
ett nytt korrektur. Därefter beställer vi 3 000 nya foldrar.
Det har försvunnit en cykelledsskylt, placerad vid Bunge Skolmuseum. Information
och efterlysning har gått ut på vår hemsida och Facebook.
– Vandringsled
Annonsering efter Projektledare har gjorts. Tyvärr har ingen ansökan kommit och
ingen har efterfrågat någon ytterligare information. Vi lägger projektet på is tills
vidare. Eventuellt kan vi i stället starta ett grupprojekt till våren.
– Hemsidan
Flera flikar ska läggas upp, t.ex. en som listar vilka företagare som finns i området.
Carina ansvarig, lämnar listan till Valter.

– 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. Frågan får vila tills våren, då vi tar
upp den på nytt.
– Papperskorgar
Vi har inte fått svar från Regionen på vår förnyade skrivelse angående papperskorgar
i Fårösund. Frågan får vila till våren, då vi tar upp den på nytt.
– Hål/gropar i vägar
Påpekande om hål i vägen vid hamnen och på Strandvägen behöver göras. Carina
ringer Regionen.
Information har kommit från Kuylenstierna att han kommer att stänga av vägen från
”Möllers grind” till Folkhögskolan.

8. Kommande aktiviteter
Beroende på hur Coronapandemin utvecklas framöver är det mycket osäkert att
planera för kommande aktiviteter. Vi avvaktar information från Folkhälsomyndigheten och hyser förhoppning om att kunna återuppta våra aktiviteter under
våren.
9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund
– Kulturarvskonsulenten på Gotland har intervjuat Gullbritt per telefon beträffande en
kartläggning av kulturarvsturismen på Gotland.
– Gullbritt har skriftligen besvarat en enkät om EU-stöd till utveckling på Gotland.
– De senaste Nyhetsbreven har informerat om bl.a. sista chansen att delta i
Introduktion i Hembygdsportalen, söka anslag från förbundet, webbseminarium om
begravningsplatsernas kulturarv, webbseminarium om Hembygdsförsäkringen som
medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund automatiskt omfattas av, bidragsansökan
hos Riksantikvarieämbetet och utvecklingsstöd hos Idékontoret för gotländska
småföretagare.
– Nytt nummer av skriften Bygd och natur.

10. Inkomna skrivelser
– Inga inkomna skrivelser finns att redovisa.
11. Föreningen Fårösunds Utveckling
Information har kommit från föreningen att man nu är igång med styrelsemöten en
gång per månad. Föreningens mål är att driva utveckling genom att stötta lokala
initiativ och vårda centrala kontakter. Prioriterade frågor är skolan, Marinhamnen och
Region Gotlands Lokala utvecklingsplan för Fårösundsområdet. Föreningen har fått
möjlighet att träffa landshövdingen och presentera sig.
12. Övrigt
– Julgran har som tidigare år placerats på Busstorget av Regionen. Dock fanns från
början inga ljus tända. Carina ringde till Regionen och nu lyser ljusen i granen.
– Återstående hemstöpta ljus från Julstämning på Bungemuseet säljs via privat
Loppis och intäkten sättes in på föreningens konto.
– Arbetet med Sockenboken fortsätter sakta, men säkert.

– Vuxenskolan önskar få in sammanställning av årets aktiviteter snarast. På grund av
coronapandemin kan vi dock inte påräkna något större bidrag detta år.
– Carina har beställt och fått en Ny mässingsskylt med texten ”Tillhör Bunge
Sockenförening” att sätta på bänken i Badhusparken till våren.
13. Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 21 januari kl. 10.00 i Träffpunktens
lokaler. Eva bokar lokal.
14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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