
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-10-19 

Kl. 10.00 – 11.45 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 68 957 kronor.  

19 st. har betalat medlemsavgift för i år, vilket tråkigt nog är ett väldigt litet 

antal. Men coronapandemin har haft den effekten, inte bara hos oss utan även 

hos de flesta andra hembygdsföreningar och andra föreningar som inte kunnat 

ha normal verksamhet att erbjuda. 

 

6. Kvarstående och pågående punkter  

– Hål/gropar i vägar 

Vi kan konstatera att hålen på Stuxvägen och Kronhagsvägen är åtgärdade, ny 

beläggning är pålagd. Strandvägen och Hamnen återstår. Dessutom behöver 

påpekas att det är stora hål i Förrådsvägen.  Nyligen har planket vid Hamnen 

blivit påkört och behöver åtgärdas. Carina har ringt Regionen ett flertal tillfällen 

kring detta och hon fortsätter med kontakterna. Hon tar också upp att belys-

ningen längs Utbungevägen och mot Återvinningscentralen behöver tändas. 

 

7. Kommande aktiviteter 

-”Bungedagen” kommer att gå av stapeln lördagen den 30 oktober kl. 12.00 – 

16.00 i Kustparken. I Kustateljéns lokaler blir det marknad med lokala utställare. 

Kaffe kommer att säljas. Vi i Sockenföreningen kommer att ha ett bord där vi 

kan marknadsföra vår förening, sälja våra tröjor och ha Carinas chokladhjul 

samt även pusha för ytterligare nomineringar till Årets Bungebo. Folkhögskolan 

kommer att visa upp filmer. En tipspromenad kommer att anordnas av kyrkan. 

Det kommer att finnas möjligheter att prova på diverse olika sportaktiviteter. 

Fårösunds Båtklubb medverkar och Sjövärnskåren. F.d. restaurang Utsikten 

kommer att servera varm korv. 

 



─ Föreningsstyrelsen har en idé om att vi föreningen instiftar och delar ut ett 

pris till ”Årets Bungebo” vid lämpligt tillfälle. Till någon som är värd att 

uppskattas för något som är bra för socknen. Annonsering sker nu på olika 

platser. Hittills har 34 st. nomineringar inkommit. Beslutades att Gullbritt 

skickar de nomineringar med motiverande texter på den som fått flest nomi-

neringar till Kenneth som får i uppdrag att göra ett diplom med namn och 

motivering. 

Ett tillfälle att dela ut priset kan vara vid Luciafirandet som är tänkt att äga rum 

på Träffpunkten, datum ännu okänt.  

Pokal att dela ut vid utdelningstillfället med inskriptionen ”Årets Bungebo 

2021” kan beställas så snart som möjligt. Gullbritt ansvarig. 

 

8. Nyhetsbrev 

– I enlighet med förra styrelsemötet har Gullbritt vidarebefordrat de Nyhetsbrev 

som har kommit från Sveriges Hembygdsförbund och Gotlands Hembygds-

förbund och styrelseledamöterna tyckte det var bra att få läsa texterna direkt från 

källan. Det var dock ingen information därifrån som man nu ville gå vidare med. 

 

9. Inkomna skrivelser 

– Skrivelse har inkommit från Gotlands Museum/Region Gotland med inbjudan 

att delta i en utställning ”Mixed Minds Bygdegårdsturné 2021”. Gullbritt 

uppdras ta reda vad detta innebär. Kan det eventuellt vara något för 

”Bungedagen”? 

 

10.  Fårösunds utveckling 

- Ett välbesökt informationsmöte har hållits om VA-kapacitet nu och framåt i 

Fårösund med deltagande av Förvaltningschef Patrik Ramberg och Tekniska 

nämndens ordförande Karl-Johan Boberg från Regionen. Mötet var påkallat med 

anledning av att Fårösunds Utveckling fått ett antal frågor och funderingar från 

företagare och privatpersoner kring reningsverket. 

Patrik Ramberg informerade om att man jobbar enligt en plan som sträcker sig 

till år 2030, där man hittills fokuserat på de södra delarna av Gotland, vilket nu 

av klart. Från och med nu fokuserar man på de norra delarna, från Visby och 

norrut. Fårösunds reningsverk har varit ett problem en längre tid, men denna 

månad går en ansökan iväg till Mark- och Miljödomstolen om en kapacitets-

ökning. Efter godkännande där skall upphandling göras för utbyggnaden. Det 

nya reningsverket beräknas stå klart vid årsskiftet 2024/2025. 

 

11. Hemsidan 

– Antal besökande på vår hemsida har sedan föregående styrelsemöte varit ca  

1 400 per månad. 

 



12.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 16 november 2021 kl. 10.00 i 

Träffpunktens lokaler. Eva bokar lokal.  

 

13. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


