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Godkänd revisor Bengt Öberg 
 
Under verksamhetsåret har föreningen haft 8 protokollförda sammanträden inklusive årsmöte. 
 Antal medlemmar i föreningen 2022 var 275. Glädjande är att vi fick nya medlemmar och att 
medlemsintäkterna uppgick till 34 500 kronor. 
 
Årsmöte 2022 
Årsmöte kunde åter hållas fysiskt på Bygdegården efter den gångna covidpandemin. Drygt 40 medlemmar 
var närvarande. David Ruthström, som på uppdrag av Fårö Framtid och Länsstyrelsen, är 
reservatsförvaltare berättade om skötseln av Fårö naturreservat och strandskyddsområden.  
Vår uppskattade skrift, Fårö & Fårösund Din guide, är annonsfinansierad och gratis. Den trycktes i 15 000 
exemplar och gav oss genom vårt avtal med tryckeriet Visby en intäkt på hela 26 800 kronor. 
 
Strandstädaren 
I samarbete med Rolf Lindvall, Sudersand Resort – Stugby och Camping har Fårö Framtid organiserat en 
verksamhet som har till uppgift att hålla stränderna Bohaka, Ekeviken och Sudersand rena. Företag och 
föreningar på Fårö, bland annat Fårö Framtid, sponsrar verksamheten. Tillståndet för verksamheten från 
Länsstyrelsen gäller fram till 2024. 
 
Reservatsförvaltare 
Fårö Framtid har haft tre timanställda reservatsförvaltare (tidigare kallade skötsel- och tillsynsmän). 
Föreningen betalar ut lön och bilersättning och får för detta arbete ersättning från Länsstyrelsen. 
Reservatsförvaltarnas uppgift är att informera besökare om vilka regler som gäller för till exempel 
parkering, camping och skydd av raukområdet, naturreservat, djurskydds- och strandskyddsområden. I 
förvaltningsrapporten som överlämnades till Länsstyrelsen i höstas konstaterade de bland annat att 
antalet övernattande husbilar samt bilar med taktält har ökat vid Langhammars och Digerhuvud. Tydligare 
skyltning om parkeringsförbud nattetid behövs, anser de. Vidare efterlyses skyltar med ”Camping 
förbjuden” på parkeringsplatserna vid Ekeviken då tältarna berättar att de inte har sett de skyltar som i 
dag finns mellan parkeringsplatserna. 
Reservatsförvaltarna har också haft uppdrag av Länsbygderådet att städa och tömma sopkärl vid 
toaletterna. 
 
Fårönatta 
För 20:e året i rad anordnade Fårö Framtid Fårönatta som alltid infaller tredje lördagen i september. 2022 
ägde Fårönatta runt den 17 september. Vår ”Fårönattageneral” David Ruthström var nöjd med helgen 
även om det enligt färjan var färre besökare än tidigare år. En förklaring kan vara det något kyliga och 
regniga vädret. Många campare hade dock kommit redan på fredagen. Till nästa år planeras fler 
ungdomsaktiviteter. David Ruthström har också kontakt med regionen för att få till reguljär busstrafik 
under Fårönattahelgen.  
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Ärenden 

• Som så många enskilda personer, företag, organisationer, föreningar beslutade också Fårö 
Framtids styrelse att ge sitt stöd till Ukraina efter Rysslands invasion av Ukraina. Vi skänkte 10 000 
kronor via Röda Korset på Fårö. 

 

• Vidare har vi återigen haft många kontakter med Thomas Nyman, sektionschef och chef för 
Fårösundsleden gällande förlängd förtursrätt. Thomas Nyman anser själv att den bör förlängas 
och inte enbart gälla, som för närvarande, 1 juni till 15 augusti. Transportstyrelsen har hittills sagt 
nej till förändring. Vi har tillsammans med många övriga företrädare för Fårös bofasta och näring 
begärt att uppehållen av färjetrafiken kl 9.00 och 12.30 skall slopas. Men beskedet är att dessa 
kvarstår. En del förändringar kommer dock att ske under kommande säsong bl a utökad trafik från 
Kristi Himmelfärdshelgen samt regelbundna avgångar från Broa. 

 

• Återkommande ärende som vi framfört till Trafikverket, Region Gotland och andra intressenter 
gäller behovet av säkrare cykling exempelvis genom en cykelväg från Sudersand till Ekeviken. 
Trafikverkets Lars Söderlund har lovat återkomma med förslag på tid för ett första, digitalt, möte i 
frågan. Fårö Framtid har också begärt att få fler 40-skyltar på sträckan Ekekorset-Fifang. 
 

• Vatten- och avlopp på Fårö. Frågan om vattentillgång och avlopp har under många år diskuterats 
för att hitta lösningar. Vid förra årets årsmöte väcktes också frågan. Vi har gått vidare med 
frågeställningarna till Tekniska Nämndens nya ordförande, Mariette Nicander (m). Hon har sin tur 
överlåtit till VA-chefen Susanne B Pettersson att svara. Några av dessa är: 
 
- Det är en komplex fråga att lösa vatten- och avloppsfrågan på Fårö då många av de 

förutsättningar som krävs för detta saknas. Därför ges bygglov endast om man som sökande 
kan visa på att det inom egen fastighet finns möjlighet att själv ordna för vatten och avlopp.  

- Hela Fårö kommer aldrig att få ett kommunalt vatten och avlopp då tekniska och ekonomiska 
förutsättningar för detta inte finns. Största delen av fastigheterna kommer även i framtiden 
ha enskilda lösningar. 

- Genom ett antal utredningar har vi försökt att hitta en lösning på Fårös VA-problem. Bland 
annat har vi undersökt möjligheten att bygga ett avsaltningsverk. Tyvärr har det visat sig att 
det inte är en framkomlig väg av två skäl. För det första saknas det vattendjupet som behövs 
på den östra sidan och för det andra så kräver en avsaltningslösning en jämn belastning under 
årets 12 månader, vilket saknas på Fårö. 

 
Fårö mars 2023 
 
 
 
 
Ann Lindgren                            Lena Axedin                                  Gunnlög Köhn 
 
 
 
 
 
Magnus Klampe                         Agneta Molinder                            Jakob Wester                    
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