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 BUNGE SOCKENFÖRENING 

 
Verksamhetsberättelse för Bunge Sockenförening 2022 

 

1. Föreningens årsmöte 2022 hölls den 3 april. Efter mötet berättade Calle Brobäck om 

bakgrunden till några gatunamn i Fårösund. 

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 128 medlemmar (inklusive familjemedlemmar). 

 

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 

Efter pandemiåren 2020 och 2021 har vi nu kunnat återuppta våra årligen återkommande 

aktiviteter och även arrangerat nya aktiviteter. 

  

Valborgsmässofirande 30 april 

Bålet tändes vid Fårösunds Båtklubb i vanlig ordning. Många besökare. Folkhögskolans 

skrivarlinje läste sina dikter. Korvförsäljning inne i Båtklubbens lokal gav bra intäkt till 

en klass från Fårösundsskolan. 

 

Nationaldagsfirande den 6 juni i Kronhagsparken. Fanborg fanns på plats, mindre 

flaggor delades ut till barnen. Bengt Westerberg höll talet till Sverige. Visby 

Folkdansgille dansade för oss, kaffe och bulle serverades. Ett uppskattat arrangemang 

med många besökare. 

 

Midsommarfirande, Midsommarafton den 24 juni i samarbete med Bungemuseet. 

Vi i föreningen bidrog med godishjul, kasta ärtpåsar i hål/hink och kasta prick med 

bollar. Det var väldigt många besökare. Vi hade kö i stort sett hela eftermiddagen till 

våra aktiviteter.  

 

 

Nya aktiviteter 

Föredrag 

Kristina Berglund höll ett föredrag den 6 april om Gotlands landskyrkor i kyrkans nya 

lokaler i Träffpunkten. Ett samarbete med Norra Pastoratet. 

 

Kyrkogårdsvandring den 26 maj, då Gullbritt Thorsell och Anna Dersjö ledde en 

rundvandring på Bunge kyrkogård. 
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Kulturarvsdagen den 11 september vid gamla Färjemansbostället i Fårösund med en 

mycket uppskattad guidning av Calle Brobäck. 

 

Medlemsmöte den 20 november. Syftet var att få medlemmarnas synpunkter och tips 

på vad vi ska ägna oss åt i vår förening och hur vi ska kunna få flera engagerade och 

intresserade i både styrelsearbetet och i förberedelse- och genomförandearbetet vid våra 

aktiviteter. Tyvärr deltog inte så många medlemmar som vi hade önskat, men en del tips 

och råd framfördes, vilka vi ska försöka ta till oss och använda oss av så mycket vi 

förmår. 

 

5. Föreningens hemsida 

Vår hemsida, som Valter Möllerström sköter förnämligt, uppdateras fortlöpande 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. 

Hemsidan besöks av ett glädjande stort antal. 

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. Infokartor/foldrar finns på vår hemsida och på 

idrottsföreningens hemsida. 

 

8. Gotlands Hembygdsförbund 

Som medlem i Gotlands Hembygdsförbund får vi kontinuerligt information om deras 

och även Sveriges Hembygdsförbunds verksamhet, erbjudande om deltagande i olika 

aktiviteter och möjligheter till bidrag. Fyra st. från föreningen deltog i en Inspirationsdag 

som handlade om ”Föryngring/förnyelse i föreningslivet”. 

 

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. 
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Badhusparken 

Regionen sköter röjning m.m. och gör det bra.  

 

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. 

 

Naturreservat 

En inkommen remiss angående bildandet av ett Naturreservat, Hamrar i Bunge 

socken, har besvarats. 

 

10. Sponsring 

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

 

Vi har lämnat bidrag med 500 kronor till en drogfri avslutningsfest i Fårösundsskolan. 

 

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. 

 

Vi beviljades bidrag från FU för inköp av ett marknadstält. Dock levererades aldrig det 

tält vi beställde, varför vi beslutade avstå från bidraget. 

 

Bungedagen genomfördes den 29 oktober i Kustateljén med flera engagerade 

föreningar. Vi deltog med chokladhjul och försäljning av våra sockentröjor. Arrangörer, 

utställare och besökare var överens om att det var en mycket lyckad dag. 

 

12. Övrigt 

Årets Bungebo 2022. Efter ett nomineringsförfarande bland sockenborna har vi för 

andra året delat ut Diplom och en särskilt framtagen Pokal till ”Årets Bungebo”. I år 

gick priset till Räddningstjänsten i Fårösund. 

 

Liksom tidigare år har vi delat ut Informationsblad till alla fastigheter i socknen, där vi 

informerar om styrelsens sammansättning, planerade kommande aktiviteter och en 

anmaning att betala in medlemsavgiften för året. 

 

Vi finns nu med som lokal förening på Annons/anslagstavlan i form av en bildskärm i 

Bungehallens entré, dekorerad med Kenneths fina teckning. 

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket även innebär 

verksamhetsstöd därifrån. 

 

Vi har försökt kontakta GEAB ett flertala gånger angående bristande/nersläckt 

gatubelysning i Fårösund, utan resultat. 

 

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 2023 

 

 

 

………………………. ………………………. 

Carina Björklund                    Brittmarie Hassellöf 

 

 

 

………………………… ……………………….. 

Pelle Fahlén  Ann-Britt Lantz 

 

 

 

…………………………. ……………………….. 

Eva Fohlström                     Anita Skarphagen 

 

 

 

…………………………. …………………………. 

Gullbritt Thorsell  Kenneth Skarphagen 


