
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-04-26 

kl. 10.00 – 12.15 i Träffpunktens lokaler  

 

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 72 067 kronor.  

27 st. har hittills betalat medlemsavgift för år 2022.  

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Årsmötet hölls den 3 april. Allt gick bra. Flera mötesdeltagare än tidigare år, 

men så hade vi ju också besök av Calle Brobäck som pratade om ursprunget till 

vissa av våra gatunamn i samhället, vilket uppskattades. Efterföljande kaffe och 

smörgåstårta från Café Maffen smakade bra. 

En fråga ställdes under mötet gällande släke i Bungeviken. ”Går det bra att som 

privatperson hämta släke från högen i Bungeviken för att användas i privata 

trädgårdar?”  Gullbritt har kollat med Utbunge skifteslag och svaret blev Ja, 

fram till den 15 maj, då högen tas bort. Information om detta har lagts in på vår 

Hemsida. 

- Föredrag om Gotlands landskyrkor hölls den 6 april i samarbete med Norra 

pastoratet i deras nya lokaler i Träffpunkten. Föredragshållare var Kristina 

Berglund, som skrivit en bok i ämnet. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– Vägbelysning.  Kenneth har åter igen kontaktat GEAB gällande 

bristande/nersläckt belysning på vissa vägar, men ännu inte fått något svar 

därifrån. Kenneth påminner igen. 

 

8. Kommande aktiviteter 

- Valborgsfirandet den 30 april. Brandkåren informerad. Elever från 

Folkhögskolans skrivarlinje kommer att hålla ”Talet till Våren”. Servering i 

Båtklubbens lokal. 



- Skräpplockningsdag en dag i maj. Carina har frågat Fårösundsskolan om de 

vill delta som de gjort tidigare år och fått svaret att de beslutat plocka skräp 

redan nu på fredag denna vecka och har tydligen inte planerat något samarbete 

med oss. Vi beslutade därför att inte anordna någon skräpplockardag i vår regi 

under våren utan väntar till hösten. Dock kan vi vid anmälan till Regionen redan 

nu hämta så pass många sopsäckar så att det räcker till även skifteslagets 

hopsamlade skräp under deras skräpplockardag nu i maj för att även de ska 

kunna lämna sopsäckarna osorterade till Återvinningen. 

En tanke kan vara att samla representanter från oss, skifteslaget och skolan i 

januari nästa år och resonera om samarbete kring en gemensam 

skräpplockningsdag för hela socknen. 

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

som en aktivitet från Bunge Sockenförening.  Gullbritt och Anna Dersjö 

planerar en sådan till den 26 maj kl. 13.00. 

- 6 juni firande kl.11.00.  Bengt Westerberg har tackat ja till att hålla talet till 

Sverige. Carina kontaktar Bungekören och Erik Johansson för ljudanläggning. 

Kenneth kollar Folkdanslaget för deras medverkan. Kaffe m.m. via Eva och 

Träffpunkten, ytterligare termosar behövs. Fanborg kontaktas. 

- Midsommarfirande i samarbete med Bungemuséet. Vi bidrar med godishjul 

och bollkastning. Till nästa möte funderar vi på om vi kan hitta på ytterligare 

någon aktivitet. 

- Fårösunds Båtklubb planerar att ordna ”Fårösundssimmet” lördagen den 30 

juli kl. 11.00. Allmogeseglare kommer att delta, eventuellt kommer också den 

gamla lotsbåten att visas. Eva har kontaktat Åsa Andersson angående 

uppvisning av hunddressyr och hon har sagt ja. Rosutställning vill vi också 

ordna. Peter Svensson kontaktas för att hålla i servering. 

- Kulturarvsdag den 11 september. Gullbritt kontaktar Bungemuséet för 

samarbete. Tänkbart besöksmål från vår sida gamla Färjemansbostället. 

Anita/Kenneth kontaktar Tryggve Karlsson.  

 

9. Nyhetsbrev 

- Nyhetsbrev från Sveriges hembygdsförbund. Gullbritt beställer skriften 

Värvningsguiden. 

 

 10. Inkomna skrivelser 

- Skrivelse har kommit från en praktikant på  byggföretaget Bomans 

Restaurering AB som fått uppdraget att köpa in och samla på alla gotländska 

sockenböcker och frågar om Bunge sockenbok går att köpa nu eller senare. 

Gullbritt svarar på skrivelsen. 

- Svar har nu kommit från Region Gotland att de tagit emot vår skrivelse från i 

höstas där vi ger en eloge till Regionen för att de städat i Bungeviken. Kenneth 

svarar på detta genom brev där vi förutsätter att det blir lika bra städat detta år 

genom Regionens försorg. 



 11. Hemsidan 

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

1 500 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. Vi har resonerat om vad 

vi skulle kunna tänka oss att använda ett bidrag till och beslutade idag att köpa 

in ett eget lite större marknadstält till beloppet 18 000 kronor. Kenneth skickar 

in ansökan till FU. Vid årsmötet fick vi en fråga kring att söka bidrag för att 

iordningsställa en ridled. Frågan borde utredas närmare och bordläggs idag. 

En fråga om att söka bidrag för att skapa ytterligare en plats för en laddstolpe för 

att ladda elbilar i samhället har överlämnats till Norra Pastoratet då en plats kan 

vara parkeringsytan utanför Träffpunkten. Marken där ägs av Norra Pastoratet. 

 

13. Övrigt 

- Gullbritt har skrivit utkast till ”Informationsblad till alla fastigheter i socknen” 

där vi informerar om styrelsens sammansättning efter årsmötet och planerade 

kommande aktiviteter samt inbetalningskort för medlemsavgiften. När texten 

har OK:ats av alla, kopieras den och fördelas bland oss i styrelsen att dela ut i 

alla postlådor i socknen snarast möjligt. 

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Träffpunktens 

lokaler i Fårösund. Eva bokar lokal.  

 

15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


