
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-01-18 

Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

 

Närvarande: Carina Björklund, Britt-Marie Hassellöf, Pelle Fahlén, Eva 

Fohlström, Anita Skarphagen, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  

 

Frånvarande: Ann-Britt Lantz 

 

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 72 343 kronor.  

23 st. har betalat medlemsavgift för år 2021. 2 st. betalande hittills år 2022. 

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Årets Bungebo 2021. Diplom i A3-format och pokal med föreningens logga 

och gravyr på sockeln samt en blombukett överlämnades till Linda Lidholm, 

Café Maffen den 17 december 2021 av Kenneth Skarphagen och Gullbritt 

Thorsell från Bunge Sockenförening, som ett bevis på första utnämningen av 

utmärkelsen Årets Bungebo . Närvarande var även Mari Winarve från P4 Radio 

Gotland som sände direkt i radion. Linda blev både överraskad och rörd. Att 

döma av de många överväldigande gratulerande kommentarerna på Facebook 

var detta val av föreningens första utnämning till denna utmärkelse ett bra val 

som uppskattades mycket av bygdens folk. 

Dock behöver diplomet göras om eftersom texten innehåller en del felaktigheter. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– Hål/gropar i vägar 

Kenneth har haft kontakt med Trafikverket . Gällande Strandvägen är åtgärder 

planerade för år 2025. Men de vill gärna ha en träff med oss på plats för att titta 

och resonera kring hanteringen. Kenneth meddelar att vi gärna vill träffa dem 

under våren. 

- Kenneth har också kontaktat GEAB gällande bristande/nersläckt belysning på 

vissa vägar, men ännu inte fått något svar därifrån. 

 

 

 



8. Kommande aktiviteter 

- Det skulle vara trevligt att ordna en Kyrkogårdsvandring på Bunge kyrkogård 

som en aktivitet från Bunge Sockenförening.  Gullbritt kontaktar Anna Dersjö 

för planering av en sådan till våren. 

 - Erbjudande har kommit via Gotlands Hembygdsförbund att ordna ett föredrag 

om Gotlands landskyrkor, byggt på en bok med samma namn. Gullbritt har 

kontaktat föredragshållaren Kristina Berglund som gärna kommer till oss under 

våren. Kontakt har också tagits med prästen Johan Sunnerstam som gärna vill 

vara med att arrangera föredraget gemensamt med oss. Vi kan vara i Kyrkans 

nyrenoverade samlingslokal i Fårösund . Datum fastställs senare. 

- Efter Länsstyrelsens röjning kommande vår i Bunn änge, som ligger utefter 

Lergravsvägen, kommer Bungemuséets arbetslag forsla bort grenar och kvistar 

och snygga till vid Kämpgravarna i änget. Sockenföreningen erbjuder sig att 

hjälpa till genom att ordna en utflyktsdag under våren för föreningens 

medlemmar. 

- Vi beslutade att föreningens Årsmöte ska hållas lördagen den 26 mars 2022 kl. 

13.00 i Träffpunktens lokaler. Valberedningen ska informeras. 

 

9. Nyhetsbrev 

- Gullbritt har besvarat enkäten från Sveriges Hembygdsförbund angående vår 

verksamhet under året som gått. 

- Gullbritt har skickat in begärda kontaktuppgifter och statistik till Gotlands 

Hembygdsförbund. 

- Några ytterligare nyheter från hembygdsförbunden har inte kommit. 

 

10. Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser har kommit. 

 

11. Hemsidan 

– Antal besökande på vår hemsida har sedan förra styrelsemötet varit knappt   

1 400 per månad. 

 

12.  Fårösunds utveckling 

- Region Gotland har lämnat ett bidrag om 900 000 kronor att användas till 

samarbete med övriga föreningar i området för att stötta och underlätta 

utvecklingen mot ett attraktivt Fårösund med omnejd. Ett stormöte är tänkt att 

arrangeras i Fårösund där man kommer att dela ut en enkät till samverkande 

föreningar som då har att beskriva hur man skulle vilja använda önskad angiven 

summa pengar.  

- Möte i närtid med Marknadsgruppen för resonemang kring årets Fårösunds 

marknad och Bungedagen. 

- Möte i mars ”Energidag”. Man kommer bl.a. diskutera problemen kring 

fjärrvärmen i samhället då många redan tidigare, men framförallt de senaste 



veckorna haft det kallt i bostäderna och saknat varmvatten när värmepannan 

brunnit. Tillfällig lösning finns på plats, medan man väntar på installation av en 

ny fungerande värmepanna. 

 

13. Övrigt 

- Vi beslutade att på den stora bildskärmen/Anslagstavlan i Bungehallens entré 

sätta in en ”annons/blänkare” om Bunge Sockenförening. Kenneth gör ett 

förslag med text och bild till nästa styrelsemöte. 

- Flera har reagerat på att s.k. Epa-traktorer kör runt i samhället och stör med 

höga ljud och ett körsätt som förstör och flyttar på många snökäppar.  

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 22 februari 2022. Vi samlas vid 

färjeläget i Fårösund strax före kl. 13.00 för att ta färjan över till Fårö där möte 

hålls hos Ann-Britt Lantz. 

 

15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


