
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-05-18 

Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

 

Närvarande: Carina Björklund, Britt-Marie Eskelund, Eva Fohlström, Ann-Britt 

Lantz, Anita Skarphagen, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  

 

Frånvarande: Pelle Fahlén 

 

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 71 030 kronor  

18 st. har betalat medlemsavgift för i år. 

 

6.  Genomförda punkter 

─ Årsmöte 2021 

Protokoll från det konstituerande mötet undertecknades. 

Ordförande Carina Björklund och kassör Kenneth Skarphagen ska kontakta 

Handelsbanken för att upprätta åtkomst till föreningens konto för de båda samt 

för Gullbritt Thorsell, matrikelansvarig.  

Kenneth ska kontakta Lennart Fredriksson angående konto för Sockenbokens 

räkning. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

─ En ny Papperskorg har satts upp på Fårövägen vid galleri Zelma efter det att 

vi skrivit och föreslagit att ny papperskorg sätts upp där.  

I papperskorgen i korsningen Strandvägen/Parkvägen sitter nu en soppåse med 

större volym än tidigare. Vi skriver till Regionen, Tekniska förvaltningen och 

Miljö och Hälsa och frågar varför. Vi skriver även att vi har namn på den person 

som använder denna papperskorg för att slänga sina egna hushållssopor i och att 

vi vet att denna person även slänger andra mera utrymmeskrävande föremål i 

skogen utanför samhället. Vill Regionen veta vem personen är, så får de höra av 

sig. 

– Hål/gropar i vägar 

Carina har ringt Regionen ett flertal tillfällen och påpekat att hål i vägen vid 

hamnen, på Strandvägen, Stuxvägen och Åldermansvägen samt 

beläggningsarbete behöver åtgärdas. Carina påminner och kvarstående brister. 



─ Vi kommer inte att medverka i Trycksaken Fårö & Fårösund detta år, det blir 

för dyrt. I stället diskuterade vi att annonsera i sommarens nummer av ”Gotland 

Gratistidning” och då använda den teckning Kenneth gjort. Carina skickar över 

annonstext till Kenneth som lägger ihop text och bild. 

─ Carina har kollat att Återvinningscentralen kan ta emot osorterade sopor i 

säckar.  

Vi skulle kunna ordna en egen dag kring Skräpplockning i föreningens regi, t.ex. 

i augusti. Vi tar upp frågan på nytt vid nästa möte. 

─ Gullbritt har skrivit brev till Regionen och även kontaktat Mats Widgren 

angående uppsnyggning av strandremsan i Bungeviken. Regionen har inte 

svarat, men vi har sett att släke från stranden tagits upp och nu ligger i strängar 

längre upp på stranden. Den innehåller även en hel del sand.  

Ett förslag till aktivitet kan vara att tillsammans med samfälligheten och den 

person som äger delar av området, Sven Fuglesang, snygga till övriga delen av 

Bungeviken. Gullbritt kontaktar Mats Widgren med förslag om att vi vill träffa 

samfällighetsföreningen för en diskussion. 

 

8. Kommande aktiviteter 

Bungemuseet kommer inte att arrangera Midsommarfirande i år.  Samarbete 

med Bungemuseet inför Kulturarvsdagen 11 eller 12 september och Julstämning 

(18 december?) är i skrivande stund osäkert. 

 

9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 

– De senaste Nyhetsbreven informerar om att årsstämman är senarelagd till den 

14 augusti 2021, om höstens hembygdsträffar samt om nytt utseende på 

Hembygdsförbundets hemsida. 

 

10. Inkomna skrivelser 

– Inga skrivelser har inkommit. 

 

11. Föreningen Fårösunds Utveckling 

─ Marknadsgruppen har beslutat att inte genomföra Fårösunds marknad i år. 

Fårösunds Båtklubb har beslutat att inte heller genomföra Sundssimmet i år. 

─ Slutliga dokumentet kring Lokal utvecklingsplan (LUP) för Fårösundstrakten 

är nu framtagen. En välskriven text kring nuläge, ambitiös vision och en 

insatsplan där ett trettiotal aktörer på olika sätt har deltagit i arbetet med LUP, 

(däribland Bunge Sockenförening) och listat en rad prioriterade projekt. En 

uttalad strategi är att genom kommunikation samla hela trakten för att nå 

uppslutning mot en gemensam övergripande vision och målsättning. 

 

 

 

 



12. Hemsidan 

– Antal besökande på vår hemsida är knappt 50 st. per dag, ca 1 400 st. per 

månad. 

─ En liten ”flash” finns nu inlagd på första sidan om att vi gärna ser att den 

som vill upprätthålla och stödja föreningens verksamhet när pandemin avklingat 

och restriktionerna kring publika arrangemang försvunnit gärna får betala sin 

medlemsavgift till föreningen.  

─ På hemsidan finns en informationstext om Bunge socken, skriven för några år 

sedan och som nu känns lite föråldrad. Britt-Marie har skrivit en ny mera aktuell 

text som vi godkände och som skall bytas ut mot den nuvarande. 

─ Texten om Nordret-leden/Cykelleden är uppdaterad. 

 

13. Övrigt 

─ Cykelledsskylten vid Skolmuséet har åter blivit bortförd/stulen. Upphittad ca 1 

km därifrån. Uppsatt på nytt.  

─ Styrelsen har skrivit brev till en person boende i Fårösund, Rutger Bandholtz, 

och frågat honom om han skulle vilja åta sig uppdraget att sköta flaggningen på 

de båda flaggstängerna i samhället för Bunge Sockenförenings räkning. Han 

tackar för erbjudandet, men tycker det är bra att Bunge sockenförening fortsätter 

med uppdraget. 

─ Rishögen vid Fårösunds Båtklubb som bildas inför varje Valborgsmässoafton 

för att eldas upp vid ett gemensamt firande av vårens ankomst, har nu bränts upp 

i efterskott eftersom något firande inte kunde genomföras på grund av 

coronapandemin. 

─ Vår ansökan om bidrag hos Länsförsäkringar har inte beviljats. 

─ Region Gotland har åter satt upp skyltar på Kalkugnsbacken i Fårösund om att 

området är att betrakta som ängsmark, varför det inte kommer att klippas under 

sommaren. Detta trots att vi i augusti 2020 skrev till Regionen att vi önskar 

information om en sådan åtgärd i förväg. Svaret då blev att ”vi kommer att ta 

med oss denna er synpunkt inför nästa år.” 

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 29 juni 2021 kl. 10.00 i Träffpunktens 

lokaler. Eva bokar lokal.  

 

15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


