Verksamhetsberättelse Fårö Framtid 2015
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot:

Ann Lindgren
Agneta Söderdahl (Hembygdsföreningen)
Eva Darpö
Yvonne Werkander
Ingvar Larsson (Fårö Samfällighetsförening)
Johannes Serck

Revisor
Britt Marie Dyrke
Ersättare
Britt Nordström
Auktoriserad revisor
Tore Karlström
Under verksamhetsåret har föreningen haft 7 protokollförda sammanträden inklusive
årsmötet.
Antal medlemmar i föreningen 2015 var 326

Årsmöte 2015

Den 6 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.
Christian Berling och Roland Dyrke utsågs till justerare tillika rösträknare.

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.
Tina Krusell Henriksson, ny arrendator av Infocentret samt produktionsansvarig för
Fåröskriften, presenterade sig själv och sina idéer för Infocentret.

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
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föreningslivet, företagare, Fårös starka kvinnor, täckating, gårdsförsäljning,
mattraditioner, småkryp och litteratur. Skriften innehåller även information och
evenemangstips.
2015 års fåröskrift hade rubriken: ”Köpa, bygga, bo på Fårö- och vad gör Fåröborna på
vintern?”.
I skriften intervjuades bland annat familjen Kerstin Pettersson och Magnus Klampe som
har byggt om det förfallna huset och smedjan intill den ”gamla” vägen. Tillsammans
driver de restaurang Fårögården med stor framgång.
En familj som byggt nytt, ett så kallat LEVA-hus, är Ylva och Magnus Fransson. De hade
hyrt under många somrar på Fårö och tittat på mängder av hus och tomter. Så
sommaren 2014 slog de till på en tomt vid Ekeviken.
Efterfrågan på hus och tomter på Fårö är som alla vet stor. Vad och hur man får bygga
berättade Gotlands stadsarkitekt Christian Hegardt om.
Vad gör då fåröborna på vintern? Ja, inte ligger de på sofflocket. De är aktiva i det
omfattande föreningslivet- Hela 22 föreningar finns det på Fårö.
Till vår glädje är skriften uppskattad och de 4 500 exemplaren är slutsålda.

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. Enligt beslut från Länsstyrelsen i januari 2016 får strandstädningen
under perioden 1 maj till 31 augusti fortsätta fram till 2020 utan att ny ansökan
behöver göras.

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
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 trettonde året i rad samordnade föreningen Fårönatta. Den ägde rum 19 september
2015. Föreningen ansvarar och finansierar bland annat för programblad, annonser, det
traditionella evenemanget med spökhistorier på Engelska kyrkogården samt betalning
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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 Framtid kommer fortsätta att ansvara för Fårönatta samt stå för kostnaden av
bussarna.

Möte på Bygdegården
Vid årsmötet 2015 uppmanade Ann Lindgren till ett ökat samarbete med andra föreningar på Fårö
kring gemensamma frågor. Vi skriver bland annat till regionen, färjerederiet, transportstyrelsen,
länsstyrelsen och myndigheter om förtursproblem, stängda toaletter på färjan, nedsläckt belysning,
rensning av släke, förbuskning, sophantering etc. Ett gemensamt agerande skulle ge större tyngd
och effekt.
Därför kallade vi föreningar, företagare och övriga intresserade av Fårös framtida utveckling till
ett möte söndagen den 18 oktober.
Till vår glädje hörsammade ett 60-tal personer vår inbjudan. Ämnen som diskuterades var bl a
sopor/sophantering, cykelvägar, reningsverk och äldreboende vid kyrkan, vägar, färistar,
förtursproblemen vid färjan, vattenbristen, borttagning av släke på stränderna, svårigheterna att bli
av med mynt.
Mötet resulterade i att arbetsgrupper bildades kring dessa frågor och att uppföljningsmöten skall
hållas.

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.
Hembygdsföreningen driver och ansvarar för innehållet i Fårö museum beläget i
Bergmancentrat. Efter långvariga förhandlingar och diskussioner med Bergmancentrets
ledning och dess styrelse gällande huvudsakligen ekonomiska villkor samt Ingmar
Bergmans betydelse för Fåröborna beslutade dock Hembygdsföreningens styrelse att
från 2016 självständigt driva museet med egen ingång och reception.
Då Fårö Framtid var en av stiftarna till Bergmancentret tillsammans med staten och
Gotlands kommun följde vi med oro det låsta förhandlingsläget mellan parterna. Många
medlemmar hörde av sig till oss och hoppades att vi kunde försöka få till stånd ett
bättre samarbete mellan parterna och undvika en delning av museerna.
Ett avtal mellan Hembygdsföreningen, Bergmancentret och FUAB har slutligen
upprättats under mars 2016. Bergmancentret har betalat de ekonomiska fordringar som
Hembygdsföreningen haft och föreningen ser fram emot nya och förhoppningsvis goda
samarbetsformer med Bergmancentret. FUAB hyr ut en del av gamla västra skolan till
Bergmancentret och en del till Hembygdsföreningen med hyresvillkor som båda parter
är nöjda med. Två ingångar har för närvarande, enligt båda parter, ansetts som en
tillfredsställande lösning.
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Höstfesten den 30 oktober samlade ett 80-tal fåröbor och medlemmar som fick njuta av
god mat och underhållning.
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, är föreningens 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.
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.
Beslut har under 2016 fattats om att bygga ett 20-tal 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 2015 var
ett bra år för Bergmancenter med många besökare och lyckade evenemang. Det var
öppet för allmänheten mellan 1 maj och 19 september. Bland annat genomfördes
Bergmanveckan med kända besökare från hela världen som under festivalen kunde ta
del av teater, musik, samtal, föreläsningar och givetvis film. Då Fårö Framtid är en av
stiftarna har föreningen en ledamot i styrelsen, för närvarande Eva Darpö.
2018 är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Självfallet kommer Bergmancenter
att uppmärksamma jubileet. En restaurering görs av museet och den årliga
Bergmanveckan kommer att bli extra påkostad.
https://bergmancenter.se/om-bergmancenter/

Ärenden
I skrivelser och i samtal har Fårö Framtid vid upprepade tillfällen påtalat till
Färjerederiet att toaletterna bör hållas öppna på färjorna, att bättre informera om
förtursreglerna vid färjan, att ha två fyrfilsfärjor under högsäsong samt att slopa
morgon- och lunchuppehållen under vintertid.
I senare skrivelser till färjerederiet och transportstyrelsen har vi uppmanat att använda
den nya elektroniska tavlan till att informera om färjeavgångar (kallelseturer) vid
kvälls- och natturer så att inte varje bilist ska behöva ringa och beställa färja. Vidare
har vi föreslagit att exempelvis raden ”Förtur- endast fordon med tillstånd” ska läggas
in på den elektroniska tavlan för att uppmärksamma bilister som inte känner till
reglerna.
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Vad gäller förtur har vi enligt fåröbornas önskan fört fram förslaget att förtur bör gälla
under hela året då antalet besökare och arrangemang har ökat under senare år.

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 Framtids arbetsgrupp kring cykelvägar arbetar nu med att ta fram kartor med
förslag på cykelvägar.
Den 27-29 maj hålls Landsbygdsriksdag på Gotland. En av dagarna besöker deltagarna
Fårö bl a Bergmancentret, Blessellska gården, St. Gåsemora med ridturer på
islandshästarna, reningsverket i Sudersand, Sylvis Döttrar. Fårö Framtid har bidragit
med pengar till dessa bussutflykter då vi anser att besöket ger goodwill och intresse för
Fårö.

Fårö mars 2016

Ann Lindgren

Agneta Söderdahl

Ingvar Larsson
Werkander
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Johannes Serck
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