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Under verksamhetsåret har föreningen haft 8 protokollförda sammanträden inklusive
årsmötet.
Antal medlemmar i föreningen 2014 var 324

Årsmöte 2014

Den 21 april på Annandag påsk höll Fårö Framtid sitt årsmöte i Bygdegården. Mötet besöktes av
ett 50-tal medlemmar. Jan O Karlsson valdes till mötesordförande och Lisa Kalström till
mötessekreterare.
Katarina Nilsson och Anita Wennergren utsågs till justerare tillika rösträknare.

Calle Brobäck berättade om den nya natur- och kulturstigen vid Ödehoburga på Fårö.
Området är rikt på bland annat fornlämningar, 2 000 år gamla gravar, jordkällare och
kakelugnar. Stigen har varit mycket välbesökt under året.
Lennart Lindgren informerade om årets kommande Bergmanvecka den 23-29 juni samt

Bergmancentret som hållit öppet från 1 maj till 30 september. Antalet betalande besökare har
varit stort, ca 10 000. Många har också uppskattat Café Smultronstället.
Hans Rosengren informerade om fiberplanerna på Fårö och bildandet av en fiberförening som
skall administrera och upphandla utbyggnaden av ett fibernät.
Fårö Framtid stödjer en satsning på utbyggnad av fiber på Fårö. Föreningen har beviljat ett lån
på 20 000 kronor till fiberföreningen samt anmält intresse för anslutning av fiber till
Infocentret.

Fårö Utveckling AB (FUAB)

Utvecklingsbolaget, FUAB har, liksom övriga utvecklingsbolag på Gotland, ett uppdrag att finna
nya verksamheter som kan bidra till utveckling med ökad sysselsättning och service. FUAB har
stått bakom tillkomsten av Bergmancentret och varit representerad i den grupp som lett
verksamheten. FUAB kommer fortsättningsvis att vara hyresvärd. Andra frågor som FUAB
arbetar vidare med är VA-frågan i Kyrkviken samt möjligheten att etablera ett trygghetsboende
på Fårö.
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Infocentret
Infocentret har varit utarrenderat till Evy Ingemarsson. Hon sade emellertid upp
arrendeavtalet vid årsskiftet 2014/15 eftersom hon inte funnit lönsamhet att
kombinera försäljning och information. Då föreningen under flera år haft stora
svårigheter att hitta arrendatorer till Infocentret beslöt styrelsen att i en skrivelse till
Regionstyrelsen Gotland framställa önskemål om hjälp med bemanning och
kostnadsersättning för personal till Infocentret. Denna begäran har dock avslagits.
Därför är det glädjande att en ny arrendator anmält intresse att bedriva verksamheten
vid Infocentret. Hon heter Tina Krusell-Henriksson och avtal med henne skrevs den 24
januari 2015. Hon har en facebook sida som heter Upplev Fårö (www.facebook.com
Upplev Fårö)

Fåröskriften
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Sedan 1999 ger Föreningen Fårö Framtid ut en årlig skrift. Skrifterna har innehållit olika
teman kring bland annat natur, kultur och människor på Fårö. Där har också funnits
reportage och artiklar om både kända och mindre kända besöksplatser, om
föreningslivet, företagare, mattraditioner, småkryp och litteratur. Skriften innehåller
även information och evenemangstips.
2014 års fåröskrift hade rubriken: ”Jordbruk & Gårdsbutiken – att överleva på Fårö”.
I skriften intervjuades bland annat familjerna Carina och Kjell Jansson och deras son
Simon, Anna och Bertil Gabrielsson som startat eget gårdsslakteri, Katarina och Göran
Silvergren vid Lansa, Siv och Karl-Göran Du Rietz på Stora Gåsemora, Peter och Örjan
Ekström som driver gård vid Skär och tömmer tankar med sin slambil, Ronny och Malin
Källström vid Broa.
Nära 4 200 skrifter såldes.

Strandstädaren
I samarbete med Rolf Lindvall, Sudersands camping och semesterby, har Fårö Framtid
organiserat en verksamhet, som har till uppgift att hålla stränderna på Fårö rena
(Bohaka, Ekeviken och Sudersand). Företag och föreningar på Fårö sponsrar
verksamheten.

Länsbygderådet
Fårö Framtid är medlem i Länsbygderåd Gotland, en ideell förening som är ansluten till
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Länsbygderådet deltar i olika nätverk, i
arbetet med Leader, i seminarier och konferenser anordnade av Hela Sverige ska leva
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samt i Landsbygdsriksdagen som ordnas vartannat år. Mer information om de olika
lokala sockenutvecklingsgrupperna finns på länken Bygdebanken

Tillsynsmän
Fårö Framtid har haft två timanställda tillsynsmän. Föreningen betalar ut lön och
bilersättning till dessa vilket sedan faktureras Länsstyrelsen. Tillsynsmännens uppgift är
att informera besökare i naturvårdsområdena om vilka regler som gäller.

Föreningens hemsida www.faroframtid.se
Kontinuerlig uppdatering av föreningens hemsida sker.
Förutom information, aktualiteter och nyheter innehåller hemsidan ett företagsregister
och en lista på evenemang. Den innehåller även senaste årens skrifter som pdf-filer.
Hemsidan har bland annat försetts med länkar till övriga besöksplatscenter som ingår i
nätverket Gotländska Besöksplatser och till Fårö Hembygdsförening.

Fårönatta
För tolfte året i rad samordnade föreningen Fårönatta. Den ägde rum 20 september
2014. Föreningen ansvarar och finansierar bland annat för programblad, annonser, det
traditionella evenemanget med spökhistorier på Engelska kyrkogården samt betalning
av de bussar som kör runt under kvällen. Ny underhållning vid årets Fårönatta var
musikbandet vid Nordbergs Loppis på Skär.
Vädret var även detta år gynnsamt. Regionen ställde upp med två extra bussturer vid
midnatt, buss 20 från Fårösund - Visby via Slite. På föreningens begäran hölls
återvinningsstationen vid Broa öppen under helgen.

Fårö hembygdsförening
Fårö hembygdsförening förvaltar ett antal kulturhistoriska byggnader som exempelvis
Nantens hus och kvarn, Sjöräddningsmuseet och kutaboden, Mölnorarvets hus och tomt,
Norsholmens fyr och stångmärke samt en stor mängd föremål och fotografier med
koppling till livet på Fårö. Sommarfesten vid Sjöräddningsmuseet i Ekeviken – Fitagarda
fiskeläge- samlade som vanligt många besökare. Ingvar Larsson berättade om båtar och
traditionell tillverkning av två- och tremänningar eller Fårösnipor som de kallas på
Fårö. Sjöräddningsbåten drogs ut från museet och delar av Slites spelmanslag underhöll
med dragspelsmusik.
Höstfesten samlade ett 90-tal fåröbor och medlemmar som åt laxmiddag och hembakad
tårta. Musikgruppen Kummin underhöll.
Till jul skickades föreningens skrift ut till alla medlemmar. I den kan man läsa om de
olika arrangemangen som ägt rum under året som exempelvis föredrag, filmkvällar,
natur- och kulturvandringar.
Agneta Söderdahl, ordförande. Mer informations finns på Farohembygdsforening.se

Fårö Samfällighetsförening
Verksamheten har liksom tidigare år varit koncentrerad till Sudersands campingplats.
Samfälligheten arrenderar den kommunala marken vid strandkaféet och anordnar där en
avgiftsbelagd parkering för badgäster.
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Samfälligheten har haft stora kostnader för sophanteringen då merparten av soporna lämnas av
badgäster och sommarboende.
Den nyanlagda byggnaden med avgiftsbelagda toaletter har fungerat bra men då alla besökare inte
betalar täcker knappt intäkterna kostnaderna för skötsel och förbrukningsmateriel.
Efter installation av ett järnfilter håller det egna vattnet hög kvalitet.
Planer finns att bygga campingstugor på den mark där den tidigare dansbanan fanns.

Bergmancenter
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö har som sin uppgift att förvalta och utveckla den
publika delen av bergmanarvet i en mångfald gestaltningar. Verksamhetsåret 2014 har
varit framgångsrikt. Drygt 10 000 betalande besökare har kommit till centret under
öppethållandet som har varit från 1 maj – 30 september. Stor uppmärksamhet fick
föreställningarna av Trollflöjten. Då Fårö Framtid är en av stiftarna har föreningen en
ledamot i styrelsen.
https://bergmancenter.se/om-bergmancenter/

Ärenden
I skrivelser och i samtal har Fårö Framtid vid upprepade tillfällen påtalat till
Färjerederiet att toaletten bör hållas öppen på färjan, att bättre informera om
förtursreglerna vid färjan, att ha två fyrfilsfärjor under högsäsong samt att slopa
morgon- och lunchuppehållen under vintertid.
Vidare har föreningen påpekat behovet av mindre gröna betalsäckar då dagskorttidsturister anser att dagens betalsäck är för stor för deras ändamål. Region
Gotlands svar: ” En mindre betalsopsäck skulle prismässigt ligga när den befintliga
”stora” säcken. Det beror bland annat på att en stor del av priset utgörs av distribution
och administration.” Uppenbart är att försäljning av en mindre säck inte är aktuellt.
I FÖP FÅRÖ – utvecklingsplanen för Fårö – står det att cykelvägar bör skapas på Fårö.
Föreningen har till regionen också ställt frågan när detta kommer att ske. Region
Gotlands svar: ” Eftersom det är Trafikverket som är väghållare för dessa länsvägar så
är det också de som har ansvar för att också anlägga en cykelväg där.” I dagsläget har
Region Gotland en dialog med Trafikverket om turistcykelleder på Gotland inklusive
Fårö. Vidare i svaret: ” En cykelled på Fårö är en av de punkter som är i behov av
större åtgärder efter 2017”. Knappast ett glasklart svar!
Fårö Framtid och Hembygdsföreningen har i en skrivelse till landshövdingen påpekat
det orimliga i att borttagandet av släke åtalsanmälts för miljöbrott. Efter en gemensam
uppvaktning hos landshövdingen den 15 november av Fårö Framtid,
Hembygdsföreningen, LRF, Hembygdsföreningen och Samfällighetsföreningen beslutade
länsstyrelsen därefter att återta anmälan.
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