
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-06-29 

Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

 

Närvarande: Carina Björklund, Britt-Marie Eskelund, 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 70 863 kronor.  

18 st. har betalat medlemsavgift för i år. 

 

6.  Genomförda punkter 

─ Papperskorgar 

Vi har skrivit och frågat varför man bytt ut soppåsen i korsningen 

Strandvägen/Parkvägen mot en med större volym, inget svar har kommit. 

Däremot har Regionen bytt tillbaka till en mindre soppåse (ett kanske ett svar ?). 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– 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 om kvarstående brister. 

Vi har noterat att den dåliga vägen mellan den s.k. ”Möllers grind” och 

Folkhögskolan nu är avstängd i båda riktningarna (av Kuylenstierna som äger 

marken). 

─ 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. 

─ Efter kontakter med Regionen har svaret kommit att åtgärder i Bungeviken är 

under upphandling. Kenneth skriver och frågar hur långt ärendet gått. Det är ju 

bråttom med åtgärder nu, mitt i sommaren när badstranden skall användas. 

  

8. Kommande aktiviteter 

─ Samarbete med Bungemuseet inför Kulturarvsdagen 11 eller 12 september 

och Julstämning (18 december?) är i skrivande stund osäkert. 



─ Vi kommer att annonsera i sommarens nummer av ”Gotland Gratistidning” 

och då använda den teckning Kenneth gjort. Utkommer v. 27. 

 

9. Nyhetsbrev 

– Gotlands Hembygdsförbund har släppt årets ”Från Gutabygd”. Vi har köpt 5 

exemplar som delades ut vid mötet. 

─ Sveriges Hembygdsförbund kartlägger nu hembygdsrörelsens samlade 

fastighetsinnehav. Vi har fått mejl om detta, där vi uppmanas lämna uppgift om 

föreningens fastighetsinnehav samt att vi svarar på en enkät gällande uppgifter 

om byggnaderna och sökta bidrag och försäkringar. Gulbritt har besvarat deras 

mejl genom att meddela att Bunge Sockenförening inte äger någon fastighet.  

Ett nummer av tidningen Bygd och natur (utgiven av Arkiv Digital) har 

distribuerats av Hembygdsförbundet. Numret har temat ”Ödeshus”. 

Hembygdsförbundet pushar för Arkeologidagen den 29 augusti 2021 och 

Kulturarvsdagen 2021, 10-12 september. 

Hembygdsförbundet meddelar också att medlemsavgiften till riksförbundet 

kommer att sänkas med 35 % nästa år tack vare ett statligt krisstöd på totalt 5 

miljoner på grund av pandemin. 

- Gotlands kulturarvskonsulent, Sofia Hoas, föreslår en aktivitet ”Öppna 

museer” i samband med Kulturarvsdagen. Pushar också för möjligheter till 

marknadsföring och olika former av ekonomiskt stöd. 

- Studieförbundet Vuxenskolan informerar om fyra träffar kring ”Miljöpolicy” i 

vår förening. Kanske kan vara något för oss i samband med vår eventuella 

Skräpplockningsdag, se punkt 7 ovan. 

De informerar om olika filmer för en föreningsstyrelse att gemensamt titta på 

samt om årets Museiguide som tipsar om 33 olika museer i vårt land. 

  

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. 

I stället har man diskuterat att arrangera en ”Båtens dag” där Fårösunds 

Båtklubb är huvudarrangör, lördagen den 21 augusti 2021 kl. 11.00 – 15.00, och 

där även andra föreningar som t.ex. Bunge Sockenförening kan medverka. 

─ En idé till denna dag kan vara att vi föreningen instiftar och delar ut ett pris 

till ”Årets Bungebo”. 

 

12. Hemsidan 

– Antal besökande på vår hemsida har ökat till ca 1 500 st. per månad. 

 

 



13. Övrigt 

─ Badhusparken har fått ny sand och en ny gunga av Regionen. 

─ Nya lokaler för Röda Korsets Kupan skall invigas den 16 juli. 

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 17 augusti 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 


