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 BUNGE SOCKENFÖRENING 

 
Verksamhetsberättelse för Bunge Sockenförening 2021 

 

1. Föreningens årsmöte 2021 hölls den 20 april utan fysiskt deltagande med anledning av 

coronapandemin. Protokollet skrevs ”per capsulam”.  

Vald styrelse har efter konstituerande möte haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:  Carina Björklund 

Sekreterare:  Gullbritt Thorsell 

Kassör:  Kenneth Skarphagen 

Övriga ledamöter: Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Brittmarie Hassellöf, Ann-Britt 

Lantz och Anita Skarphagen  

 

Föreningen har under året haft 27 medlemmar (inkl.familjemedlemmar), ett stort 

medlemstapp på grund av pandemin. 

 

2. Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under året.  

 

3. Ekonomi 

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

 

4. Året som gått 

Liksom år 2020 blev också 2021 ett mycket annorlunda år för verksamheten i Bunge 

Sockenförening beroende på Coronapandemin. Våra vanliga aktiviteter 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 innehåller 

också information kring vilken service som finns och vad som finns att göra i Fårösund, 

särskilt under sommaren med länkar till verksamhetsutövare. Texten om Bunge och 

Fårösunds samhälle har uppdaterats. 

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. Föreningen tar fram infokartor/foldrar som visar ledens sträckning och 

ser till att dessa finns på vår hemsida och 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. 

 

8. Gotlands Hembygdsförbund 

Som medlem i Gotlands Hembygdsförbund får vi kontinuerligt information om deras 

verksamhet, erbjudande om deltagande i olika aktiviteter och möjligheter till bidrag. Vi 
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har medverkat till att märka ut var Kommunhuset i dåvarande Fårösunds kommun var 

beläget som en uppgift i en digital Gotlandskarta. 

 

9. 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 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. Ny sand och en ny gunga har placerats där. 

Föreningen har placerat en egen parkbänk vid 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 

Efter att ha påtalat behovet av flera papperskorgar i samhället har vi fått ytterligare 

en.  

 

10. Sponsring 

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

 

11. Föreningen Fårösunds Utveckling (FU) 

Slutligt dokument kring Den lokala utvecklingsplanen för Fårösund (LUP) har tagits 

fram där Bunge Sockenförening har varit en av aktörerna som deltagit i processen. 

Bungedagen genomfördes i oktober med flera engagerade föreningar, varav Bunge 

Sockenförening var en. Dagen blev lyckosam med många besökande. 

 

12. Övrigt 

Årets Bungebo 2021. Efter ett nomineringsförfarande bland sockenborna har vi delat ut 

Diplom och en särskilt framtagen pokal till Linda Lidholm, Café Maffen, i närvaro av 

Radio Gotland, som utmärkelsen ”Årets Bungebo 2021”. Hon blev väldigt glad och av 

de många gratulationerna efteråt känner vi att det var rätt person som fick denna 

utmärkelse, den första av flera som vi hoppas få dela ut under åren som kommer. 

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket även innebär 

verksamhetsstöd därifrån. 

 

I Bunge Sockenförenings regi har vi under året i en särskild grupp fortsatt arbetet med 

att skapa en sockenbok över Bunge socken.  
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Vi vill till sist tacka våra medlemmar för stöd under det gångna verksamhetsåret.  

 

Bunge i mars 2022 

 

 

 

………………………. ………………………. 

Carina Björklund                    Brittmarie Hassellöf 

 

 

 

………………………… ……………………….. 

Pelle Fahlén  Ann-Britt Lantz 

 

 

 

…………………………. ……………………….. 

Eva Fohlström                     Anita Skarphagen 

 

 

 

…………………………. …………………………. 

Gullbritt Thorsell  Kenneth Skarphagen 


