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Verksamhetsberättelse Fårö Framtid 2017 
 
Ordförande:  Ann Lindgren 
Vice ordförande: Agneta Söderdahl (Hembygdsföreningen) 
Kassör:  Britt-Marie Dyrke, adjungerad kassör 
Sekreterare:  Yvonne Werkander  
Ledamot:  Eva Darpö (Bergmancenter) 
Ledamot:  Gustaf Blochmann (Fårö Samfällighetsförening)  
Ledamot:  Magnus Klampe 
 
    
Godkänd revisor: Tore Karlström 
 
Under verksamhetsåret har föreningen haft 6 protokollförda sammanträden inklusive 
årsmöte. Antal medlemmar i föreningen 2017 var 297. 
 
 

Årsmöte 2017 
Den 17 april på Annandag påsk höll Föreningen Fårö Framtid sitt årsmöte i Bygdegården. Mötet 
besöktes av ett 50-tal medlemmar.  Lennart Lindgren valdes till mötesordförande och Per Eklund 
till mötessekreterare. 
Anita Wennergren och Roland Dyrke utsågs till justerare tillika rösträknare. 
Kerstin Kalström var ombedd att ge sin och regionens syn på hur Fårö klarar det ökande antalet 
besökare och fordon på Fårö.  ”Givetvis positivt att så många vill komma till Fårö men att vägar 
och färristar tar skada. Cyklister lever farligt…” De utmaningar Fårö står inför är många: 

• Dåliga smala vägar, särskilt mot Digerhuvud och Langhammars som inte är anpassade för 
den ökande busstrafiken. 

• Brist på parkeringsplatser vid Langhammars med flera ställen såsom Bergmancenter. 
Busstrafiken kan komma att öka kopplade till kryssningstrafiken 

• Behov av sopstationer 
• Behov av ytterligare toaletter 
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Fåröskriften 
   

                       
 
Sedan 1999 ger Föreningen Fårö Framtid ut en årlig skrift. Skrifterna har innehållit olika 
teman kring bland annat natur, kultur (1993 om Ingmar Bergman) och människor på Fårö. 
Där har också funnits reportage och artiklar om både kända och mindre kända 
besöksplatser, om föreningslivet, företagare, Fårös starka kvinnor, täckating, 
gårdsförsäljning, mattraditioner, småkryp och litteratur. Skriften innehåller även 
information och evenemangstips. En ny anslagstavla vid kyrkan lät vi också sätta upp 
med information om bl. a. restauranger, boende, evenemang. Vidare lades också ut ett 
tiotal pärmar med motsvarande information vid besökta ställen.   
 
2017 års fåröskrift fick ny design, gjord av grafiske designern Markus Moström och hade 
rubriken: ”Fårö – din guide 2017”. Den innehöll bland annat intervjuer med Lena Axedin, 
dåvarande platschef vid Bergmancenter, Kerstin Kalström, intendent för stiftelsen 
Bergmangårdarna, Stefan Sundström, en av stipendiaterna vid Bergmangårdarna samt 
”Fårösonen” Ola Nyström i Weeping Willows.  Vidare ett reportage om Blessellska 
gården vid Lauters, där Eva Darpö och hennes man Bo Palmquist satsar på agrikultur. 
Agneta Söderdahl beskrev i en artikel planerna om sommarens utställning om arkeologi 
och kulturhistoria på Fårö Museum.  Ytterligare en karta med nytt förslag till vandrings- 
och cykelled presenterades av Britt-Marie Dyrke.  En karta som också gick att köpa 
separat. 
Dessvärre såldes inte guiden i den omfattning som vi hade hoppas, trots ny uppskattad 
design. Förklaringen var att tre färjor sattes in och färjeköerna minskade påtagligt. Vi ville 
då inte riskera att unga som brukade sköta försäljningen vid färjekön skulle komma till 
skada. Vidare är det i dagens hårda mediekonkurrens svårt att ta betalt för en tryckt 
produkt. Därför satsar vi nu på att dela ut Fåröguiden gratis.  
 

Strandstädaren 
I samarbete med Rolf Lindvall, Sudersands Resort – Stugby och Camping 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 bl. a. Fårö Framtid, 
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 om tillstånd 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 

http://www.helasverige.se/kansli/hem/
http://www.helasverige.se/kansli/bygdebanken/
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Skötsel och tillsyn 
Fårö Framtid har haft tre timanställda skötsel - och tillsynsmän. Föreningen betalar ut lön 
och bilersättning till dessa vilket sedan faktureras Länsstyrelsen. Skötsel- och 
tillsynsmännens uppgifter är att informera besökare om vilka regler som gäller för t ex 
parkering och skydd av raukområdet och granska/sköta bl a naturreservaten, 
djurskyddsområden, strandsskyddsområden. 
  

 
Föreningens hemsida www.faroframtid.se 
Hemsidan har i början av 2018 moderniserats och uppdaterats. Där finns information om 
föreningens uppdrag och ansvar för bland annat att värna om Fårös unika natur, rensning 
av stränderna, tillsyn av natura- och strandskyddsområden. Vi har vidare beviljats anslag 
från Leader Gute för att låta göra en förstudie till ett äldreboende i anslutning till 
Bergmancenter. 
Fårö Framtid har också startat en egen Facebook-sida. 
 

Fårönatta 
För femtonde året i rad samordnade föreningen Fårönatta. Den ägde rum 16 september 
2017. Föreningen ansvarar och finansierar bland annat för programblad, annonser, det 
traditionella evenemanget med spökhistorier på Engelska kyrkogården samt betalning av 
de bussar som kör mellan Broa och Sudersand under kvällen. 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.  
 
Hembygdsföreningen driver och ansvarar för innehållet i Fårö Museum beläget i 
Bergmancenter. Den stora och mycket uppskattade begivenheten sommaren 2017 var 
utställningen ”Fårö - en tidsresa” om arkeologi och historia.  Fårö Framtid bidrog med 10 
000 kr. Utställningen skall kompletteras och fortsätta att visas under 2018:s års säsong. 
 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. 
Cirka ett 20-tal campingstugor uppförs  på den mark där den tidigare dansbanan låg. En 
utökning av antalet ställplatser för husbilar vid tältcampingen vid Sudersand har 
iordningställts. 
Översyn görs nu gällande parkeringsplatser och framkomligheten till stränderna vid 
Skärsområdet. 

 
 
 
 

http://www.faroframtid.se
http://www.farohembygdsforening.se/
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Bergmancenter 
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö har som sin uppgift att förvalta och utveckla den 
publika delen av Bergmanarvet i en mångfald gestaltningar. Då Fårö Framtid är en av 
stiftarna till Bergmancenter har föreningen en ledamot i styrelsen, för närvarande Eva 
Darpö.  
Efter extern och intern kritik mot den konstnärliga ledaren framfördes krav om förändring 
av såväl ledning som styrelse. Ny verksamhetsledare från 2018 är Christina Jardim 
Riberio och konstnärig ledare för Bergmanveckan, Emma Gray Munthe. Ordförande i 
stiftelsen är Jannike Åhlund. 
https://bergmancenter.se/om-bergmancenter/ 
 

Äldreboende 
Fårö Framtid har tillsammans med andra föreningar under flera års fört fram behovet av 
ett boende för äldre på Fårö. Under 2017 har Lennart Lindgren, tidigare ordförand i 
FUAB, Petter Rimfors och Ann Lindgren lagt ned mycket arbete och tid på att formulera 
ansökningshandlingar till Leader Gute om ett finansieringsstöd till en förstudie om ett 
trygghetsboende och servicehus i anslutning till Bergmancenter. Vi kallar det Projekt 
Kyrkviken. I december tillstyrkte Leader Gute Fårö Framtids ansökan. Arkitekt till 
förstudien är utsedd, Carin Johansson. Vi avvaktar nu Jordbruksverkets slutgiltiga 
besked. 
 

Ärenden 
I skrivelser och i samtal har Fårö Framtid vid upprepade tillfällen påtalat till Färjerederiet 
och Trafikverket om problemen med att förtursfilerna till och från Fårö används av bilister 
som uppenbarligen inte har rätt att använda dem. Till svar fick vi från Färjerederiets 
distriktschef att något ”missbruk” av förtursfilerna inte förekommer. 
Under sommaren 2017 sattes tre färjor in och därmed minskade också köerna.  
 

 
Fårö mars 2018 
 
 
 
Ann Lindgren   Agneta Söderdahl   Eva Darpö 
 
 
 
 
Gustaf Blochmann  Magnus Klampe   Yvonne Werkander   
 
 
 
 
 

https://bergmancenter.se/om-bergmancenter/

