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BUNGE SOCKENFÖRENING 

 
Verksamhetsberättelse för Bunge Sockenförening 2020 

 

1. Föreningens årsmöte 2020 hölls den 28 mars på Träffpunkten i Fårösund.  

Vald styrelse har efter konstituerande möte haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:  Carina Björklund 

Sekreterare:  Gullbritt Thorsell 

Kassör:  Ann-Britt Lantz 

Övriga ledamöter: Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Anita Skarphagen och Kenneth     

  Skarphagen 

 

Föreningen har under året haft 140 medlemmar (inkl.familjemedlemmar ). 

 

2. Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under året och 2 arbetsmöten; att 

kopiera och kuvertera information att dela ut till medlemmar och övriga 

sockeninnevånare samt att göra i ordning vår anslagstavla. 

 

3. Ekonomi 

Vår ekonomi är god och redovisas separat i resultat- och balansräkningen. 

 

4. Året som gått 

År 2020 blev ett mycket annorlunda år för verksamheten i Bunge Sockenförening. Om 

allt varit som vanligt utan Coronapandemin skulle Bunge Sockenförening ha anordnat ett 

sedvanligt Valborgsfirande, vi skulle även i år ha haft en Trädgårdsmarknad, och vi 

skulle tillsammans ha firat vår nationaldag den 6 juni. Vi skulle även ha deltagit i 

Midsommarfirande på Bungemuseet liksom Fårösunds marknad i juli och Julstämning 

på Bungemuseet i decembermånad. Allt fick ställas in. 

 

5. Föreningens hemsida 

Valter Möllerström är ansvarig för föreningens hemsida och uppdaterar fortlöpande 

sidan med justerade styrelseprotokoll, tillbakablickar på genomförda aktiviteter, datum 

för kommande aktiviteter, m.m. som rör föreningens verksamhet. Hemsidan kommer att 

utökas med information kring vilken service som finns och vad som finns att göra i 

Fårösund, särskilt under sommaren med länkar till verksamhetsutövare.  

Vi upplåter plats på vår hemsida till Fårösunds Utveckling i form av en egen flik. 

 

6. Nordretleden 

Bunge Sockenförening har ansvaret för cykelleden Nordretleden och ser till att skyltar 

finns på plats. Flera borttagna skyltar av olika anledningar har satts på plats under året. 

Föreningen tar också fram infokartor/foldrar som visar ledens sträckning och ser till att 

dessa finns att hämta på olika platser för användning vid cykelturer. 

 

7. Hälsans stig 

Föreningen har åtagit sig ansvaret att oskadade skyltar finns väl synliga uppsatta utmed 

promenadsträckan Hälsans stig. Foldrar i pappersform tas inte fram längre, finns nu 

endast digitalt. Finns även på vår hemsida och på idrottsföreningens hemsida. 
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8. Vandringsled 

Föreningen arbetar vidare med ett projekt kring att skapa en vandringsled från Fårösunds 

Fästning, runt hela udden i Bungenäs och förbi badplatsen Bungeviken. En del av leden 

går i ett naturreservat.  

 

9. Gotlands Hembygdsförbund 

Som medlem i Gotlands Hembygdsförbund får vi kontinuerligt information om deras 

verksamhet, erbjudande om deltagande i olika aktiviteter och möjligheter till bidrag.  

Tre styrelseledamöter deltog i Kyrkogårdsvandring vid Lärbro kyrka som 

Hembygdsförbundet anordnade.  

 

10. Region Gotland 

Vi har i styrelsen underhållit våra kontakter med flera olika tjänstemän inom regionen när 

det gäller olika saker i vår socken som behöver ställas i ordning, repareras och åtgärdas 

på något sätt, t.ex. gropiga/håliga vägar, felaktiga gatuskyltar m.m.  

Vi har deltagit i digitalt samtal och fått möjlighet att påverka Regionens Översiktsplan 

och grönstrategi.  

Vi har fått blomsterprydnader på olika platser i samhället både under våren och under 

hösten samt en julgran inför julen.  

 

Flaggning 

Föreningen har fortsatt att svara för flaggningen på uppdrag av Region Gotland på 

allmänna flaggdagar. Det gäller flaggstängerna vid busstorget och Kronhagsparken. 

Föreningen får 300 kr i ersättning per flaggdag. 

 

Badhusparken 

Regionen sköter röjning m.m. Föreningen har köpt en parkbänk för placering vid den 

nya grillplatsen.  

 

Bungeviken 

Bungeviken fungerar som en fin och välbesökt badstrand varje sommar. Men för att 

den ska fortsätta att vara fin behöver Regionen sköta strandremsan och rensa den från 

växtlighet, vilket vi behöver påpeka och påminna Regionen om. 

 

Papperskorgar 

Vi har påtalat att flera papperskorgar behövs i samhället. Dessutom behövs 

hundlatrinpåsar. 

 

11. Sponsring 

Vi har lämnat bidrag till ”Världens barn” med 500 kronor.  

 

12. Föreningen Fårösunds Utveckling (FU) 

Vi har deltagit i möten i FU inför Den lokala utvecklingsplanen för Fårösund (LUP) och 

lämnat synpunkter i skriftlig form, Föreningen har deltagit i Stormöte angående 

nedläggning av linjer av vissa utbildningslinjer på Folkhögskolan samt lämnat 

synpunkter till den skrivelse Fårösunds utveckling har skickat till Regionen i samma 

fråga.  
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13. Övrigt 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket även innebär 

verksamhetsstöd därifrån. 

 

I Sockenföreningens regi har vi under året i en särskild grupp fortsatt arbetet med att 

skapa en sockenbok över Bunge socken.  

 

Vi har ställt en skrivelse till Trafikverket och föreslagit att ett Övergångsställe anordnas 

vid Sundsmacken i Fårösund. Med argumentet att det särskilt under sommartid är 

mycket trafik som kan blockera vägen från bostadsområdet Biskopshöjden, in och utfart 

till bensinmacken och försvåra möjligheten för gående att passera Sundsvägen till och 

från busshållplatsen. Trafikverket har svarat och säger att det inte är aktuellt med 

övergångsställe där eftersom det visat sig att obevakade övergångsställen ofta ökar 

olyckorna, då vi som gående ofta sänker vår uppmärksamhet. Dessutom behöver det 

vara ett högre trafikflöde samt ett större antal oskyddade trafikanter än det är på platsen 

idag. 

 

Vi vill till sist tacka våra medlemmar för stöd under det gångna verksamhetsåret.  

 

Bunge i mars 2021 

 

 

 

………………………. ………………………. 

Carina Björklund                    Ann-Britt Lantz 

 

 

 

………………………… ……………………….. 

Pelle Fahlén  Anita Skarphagen 

 

 

 

…………………………. ……………………….. 

Eva Fohlström                     Kenneth Skarphagen 

 

 

 

…………………………. 

Gullbritt Thorsell 


