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Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge har under året haft sex ordinarie styrelse- 

sammanträden samt ett årsmöte den 18 juni.  
 

Vid styrelsemötet den 30 augusti konstituerades styrelsen varvid följande personer valdes: 
 

Ordförande    Bertil Smitterberg 

Vice ordförande   Krister Hafdell 

Sekreterare och kassör:  Maj-Gun Blomberg 
 

Styrelsen består under verksamhetsåret 2017 - 2018 av följande ledamöter: 
 

Ordinarie:   Bertil Smitterberg, ordförande 

   Krister Hafdell, vice ordförande  

   Lars Jacobsson 

   Gullbritt Thorsell 

   Mathias Pettersson 

   Anders Lundkvist 
 

Suppleanter:   Inger Martinsson 

   Björn Jonsson 

   Tonny Westerberg 

   Valter Möllerström 

   Kalle Nyberg    

Maj-Gun Blomberg 
 

Regionala representanter:   Tommy Fohlin ordinarie, (s) 

   Linnea Jansson, suppl. (c) 
 

Revisorer:   Yvonne Fredriksson, ordinarie 

   Carina Björklund, ordinarie 

   Ulf Näsman, suppleant 

   Ann-Marie Ullrich, suppleant  
 

Valberedning: Arne Eklund (sammankallande), Bengt Jernhall samt 

Helene Hafdell  
 

Arbetsutskott: Ordf. Bertil Smitterberg, Krister Hafdell, Lars Jacobsson, 

Tommy Fohlin, Anders Lundkvist samt Maj-Gun 

Blomberg 

 



 

 
Bungemuseet AB:s organisation består fr.o.m. den 1 april 2016 av följande: 
 

Föreningen     Föreningen Kulturhistoriska Museet  

Gotlands Fornvänner   i Bunge 
60 %    40 % 

 

Styrelseledamöter:   Styrelseledamöter: 
Susanne Thedéen, ordförande   Lars Jacobsson, ord. 

Jenny Westfält, ord.   Maj-Gun Blomberg, ord. 

Åsa Stenström, ord 

Madeleine Hasselberg, suppl.   Anders Lundkvist, suppl. 

 
Bungemuseet AB som ansvarar för driften av museet hade under 2017 ett turbulent år där VD 

Anders Svensson lämnade sitt uppdrag den 2 oktober. Som tillförordnad VD tillsattes då Annelie 

Adolfsson Rosén som tidigare arbetat som ansvarig för kulturreservatet Norrbys Gård i Väte samtidigt 

som hon har en 50 % tjänst som kulturarvskonsulent med bas på Gotlands Museum i Visby. 

Pedagog och verksamhetsansvarig Viktoria Berglund har under sommaren utvecklat den publika 

verksamheten tillsammans med sommarpersonal och volontärer vilket resulterade i att besökssiffrorna 

ökade med dryga 2 500 personer. Gunnar Carlén och Olav Redin har fortsatt sitt arbete som 

museitekniker i bolaget.  

 

Sommarpersonalen 2017 anställdes av Bungemuseet AB och bestod av tre personer anställda på 100 

%. Precis som tidigare år hjälpte många volontärer från föreningen till som värdar och i museets kassa 

under främst för- och eftersäsong. 

 

Bungemuseet AB ansvarade även för driften av Mat & Kaffestugan som fortsatt arrenderades av 

Yvonne Westergren. 

 

I 2017 års verksamhetsberättelse för Bungemuseet AB står vidare att museet besöktes av ca 13 

000 personer. Programverksamheten lockade ca 860 besökare och man har även haft lovverksamhet 

med inriktning på barn och hantverk, vilket varit mycket uppskattat. 

 

Entréintäkterna tillsammans med försäljningen uppgick till totalt 916 715 kronor. Region Gotlands 

beslutade bidrag över fem år utbetalades för andra året med 800 000 kronor.  

 

Entréavgifterna har varit i stort sett oförändrade. dvs. vuxna har betalat 100:-/pp under högsäsong 

och 80:- under för- och eftersäsong, barn 0-18 år gratis, studerande 60:-, grupper med museets guide 

85:- och med egen guide 70:-. Under högsommarens torsdagar har man arrangerat både 

hantverksdagar och jazzkvällar på Mat & Kaffestugan med god hjälp av Kulturföreningen KUNO och 

många volontärer. Precis som tidigare år har Studieförbundet Vuxenskolan varit medarrangör till 

samtliga kulturarrangemang. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge förvaltar även fortsättningsvis museets alla 

byggnader och föremål. Under 38 år har museet haft personal som dagligen arbetat med underhållet 

av museets byggnader och miljöer. Från och med att den nya organisationen trädde i kraft den 1 april 

2016 sköts detta arbete helt av ideella krafter inom föreningen. Styrelsen har därför kallat medlemmar 

och allmänhet till arbetsdagar under vår och höst för att arbeta med det löpande underhållet. Större 

restaureringar måste däremot ske genom externa medel med inhyrd arbetskraft. 

 

Under hösten ansökte föreningen om byggnadsvårdsmedel hos Länsstyrelsen för att lägga om agtaken 

på de båda giften i museets änge samt reparera Båtsmanstorpets ladugårdstak. Besked om erhållna 

medel kommer först under våren och arbetet beräknas att utföras hösten 2018. 

 

Under 2017 har Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge erhållit följande anslag för att finansiera 

föreningens verksamhet avseende underhåll av museets byggnader. 

 Region Gotland – verksamhetsbidrag till tunar och Fornhallens tak -   40.000 kr. 

 Gotlandsfonden – bidrag till restaurering av Fornhallens tak  -   45.000 kr 

 Gotlandsfonden – avser 2016 restaurering av Lärarbostaden i Skolmuseet  -   10.000 kr 

 

Övriga intäkter i form av gåvor, hyror mm: 

 Gåvor och medlemsavgifter till föreningen    -   12.682 kr 

 Hyra från Bungemuseet AB     -   50.000 kr. 

 Återbäring från Länsförsäkringar   -     9.459 kr 

 

Föreningen anlitade även detta år redovisningsföretaget Ekonomi Felix AB, Marit Nyström, för 

bokföring, bokslut och deklaration. Omfattningen av verksamheten är nu betydligt mindre än tidigare 

där samtliga förberedande uppdrag för betalningar, bankkontakter och administration sköts ideellt av 

Maj-Gun Blomberg som sedan skickar uppdragen vidare till Ekonomi Felix AB. 
 

*************************************************************** 
 

KALENDARIUM för verksamhetsåret 2017: 

 
Den 17 januari träffade Bertil, Krister, Maj-Gun och Anders byggnadsvårdsteamet från 

Länsstyrelsen, Tor Sundberg och Susanne Hallander, för att diskutera det fortsatta underhållet av 

museets byggnader. Glädjande nog uttryckte Länsstyrelsens representanter stort engagemang och vilja 

att hjälpa till med de medel som finns om föreningen ansöker om bidrag. Detta gäller både stora som 

små underhållsarbeten. Det som främst står på önskelistan från föreningen är en restaurering av 

Lunderhagestugans korsvirkesgavlar. 

 

 
 

Den 31 januari träffades föreningens AU-medlemmar och bolagets personal för ett samrådsmöte där 

aktuella frågor togs upp för diskussion. Dessa möten har upprepats under året allt efter behov. 

 

 



 

 

 

Den 1 februari 2017 träffades styrelsen för årets första möte. På dagordningen stod planering för årets 

verksamhet samt ansökan av ev. bidrag.  

 

Den 24 februari avtackades Lars Sjösvärd som chef för Gotlands Museum vid en ceremoni på 

Gotlands Fornsal där Lars Jacobsson, Anders och Maj-Gun representerade föreningen och 

överlämnade en gåva. Gotlands Museums nya chef tillträder sin tjänst den 1 mars och heter Susanne 

Thedéen. 

 

Den 14 mars besöktes föreningen av en arbetsgrupp från Länsstyrelsens naturvårdsenhet som arbetar 

med förstudien av en nationalpark i området kring Bäste träsk. Vid mötet deltog projektledaren 

Carolina Johansson samt Bertil Smitterberg, Ante Svensson från Bungemuseet AB samt Anders och 

Maj-Gun. Alla var överens om att om en nationalpark blir ett faktum kommer Bungemuseet att spela 

en viktig roll för den kulturhistoriska berättelsen kring området.  

 

Den 15 mars startade arbetslaget upp sin ideella verksamhet för året. Förberedelserna inför vårens 

milabränning samt reparationer av museets tunar stod främst på arbetsordningen. 

 

Under vecka 14 sammanställde Maj-Gun alla uppgifter som ex. beräkning av lager mm inför 

kommande bokslut som görs av Ekonomi Felix AB. Under samma tid utarbetade Maj-Gun ett förslag 

till avtal för nyttjande av kansliet med tillhörande verkstad och dess innehåll. Avtalet skall 

undertecknas av föreningen och bolaget och reglera användningen av lokaler, lösöre, maskiner, 

redskap, kontorsmöbler mm. 

 

Den 5 april träffades styrelsen för det sedvanliga vårmötet då man tog en gemensam promenad runt 

museiområdet för att se vad som behöver ses till och repareras. 

 

 
 

Den 19 april höll Bungemuseet AB bolagsstämma på kansliet med omval av samtliga representanter 

från båda ägarna. 

 

Den 26 april träffades Bertil, Anders och Maj-Gun på SHB:s kontor i Fårösund där Britt Nordström 

tog emot tillsammans med Thomas Alevid från Private Banking via Skype från Linköping. Alevid 

redogjorde för hur man förvaltar föreningens kapital. Utdelningen har varit ca 3 % högre än 

genomsnittet tack vare den aktiva förvaltningen. Mötet avslutades med att föreningen beslutade att 

kvarstå i samma förvaltningsform ännu ett år förutsatt att styrelsen bifaller beslutet vid sitt nästa möte 

vilket också blev fallet. 

 

 



 

  

Under vecka 17 arbetade Björn Jonsson och bröderna Larsson med att gräva ner en fettavskiljare vid 

Mat & Kaffestugan. Man rensade även avloppet som går under väg 148 eftersom det varit stopp vid ett 

flertal tillfällen under föregående sommar. 

 

Den 6 maj var det arbetsdag för bolaget. I strålande sol arbetade 18 personer med att städa hela 

museet såsom ideell hjälp till bolagets personal. 

 

Den 14 maj öppnade museet för säsongen. Dagen började med gudstjänst i Bunge kyrka kl 10.00 och 

kl. 12 invigdes sommarsäsongen på museet av Gotlands Museums chef Susanne Thedéen inför ett 50-

tal gäster. 

 

Den 17 maj träffades styrelsen för ett extra möte för att anta det utarbetade förslaget till 

nyttjanderättsavtal av kansliet mellan bolaget och föreningen. 

 

Den 24 maj tändes årets mila av arbetslaget. Den brann till den 28 maj och inbringade 250 säckar kol 

som direkt efterfrågades i museets butik. Arbetslaget har arbetat med milan under vårvinterns alla 

onsdagar. 

 

 

 
    

 

Den 31 maj träffades revisorerna för revision på Ekonomi Felix kontor i Visby. Eftersom allt befanns 

i ordning skrevs revisionsberättelserna under av Yvonne Fredriksson och Ann-Marie Ullrich (suppl.). 

 

Under våren gick Gullbritt Thorsell nogsamt genom föreningens hela medlemsregister. Hon  

skickade också ut ett brev till samtliga medlemmar. Totalt har föreningen drygt 460 medlemmar. 

 

Den 7 juni träffades styrelsen för årets fjärde möte då man utan reservationer godkände bokslutet och 

verksamhetsberättelsen vilka undertecknades av samtliga närvarande ordinarie ledamöter.  

På mötet fick styrelsen dessutom träffa Gotlands Museums nya chef och därmed även ordföranden i 

Bungemuseets AB:s styrelse, Susanne Thedéen, som berättade om sin bakgrund och om sina tankar 

om sina nya arbetsuppgifter. 

 

Den 18 juni kl 19.00 hölls årsmöte i Malstan i närvaro av 45 medlemmar. Efter förhandlingarna 

berättade Gullbritt Thorsell om ”Bungebor som utvandrat” vilket uppskattades mycket av publiken. 

Föreningens 110:e verksamhetsår firades genom att alla serverades tårta till kaffet. 

 

Den 23 juni hölls traditionsenligt midsommarfest på museet där bolaget lockade med underhållande 

lekar, glass, sång och musik. Rekordmånga besökare dansade runt stången och firade sommaren. 

 

 

 

 

 



 

Den 12 juli tändes årets sojde av arbetslaget. Verksamhetsansvariga Viktoria Berglund hade gjort ett 

mycket uppskattat program kring tändningen där man bl.a. bjöd på kolbullar, grillade korv och Calle 

Brobäck berättade sägner och sagor. Sojdet brann till den 17 juli och man utvann ca 400 liter tjära. 

 

 
 

Den 22 augusti träffades Bertil, Björn, Anders samt Magnus Martinsson från Länsstyrelsens 

naturvårdsenhet i museets änge för att på plats diskutera möjligheten till att söka ängsbidrag för 

skötseln av änget. Beskedet från Martinsson blev att bolaget kan stå som sökande och även utförare av 

arbetet. Ansökan kan dock göras först under sommaren 2018. 

 

Den 28 augusti skickades ansökan till Region Gotland om verksamhetsbidrag för 2018 med 135.000 

kr för bl.a. reparation av valkan och skvättlan nere i museets änge. Ansökan innefattade även fortsatta 

reparationer av tunarna där arbetet skall utföras ideellt av arbetslaget. Beslut kommer i februari 2018. 

 

Den 30 augusti träffades styrelsen för nytt möte då man planerade höstens arbetsdag och summerade 

sommaren på museet i bolagets regi. Många personer hade besökt museet under sommaren tack vare 

ett uppskattat och varierat program med både hantverk och musik där många volontärer från 

föreningen deltagit. 

 

Under vecka 36 gjorde Anders och Maj-Gun en total inventering av kansliets och verkstadens alla 

maskiner, redskap, verktyg, möbler, inventarier, kontorsvaror, textilier mm. Inventeringen skall ligga 

som bilaga till det tidigare överenskomna nyttjanderättsavtalet för kansliet och verkstaden mellan 

föreningen och bolaget. Överenskommelsen säger att alla föremål som nu tillhör föreningen men som 

nyttjas av bolaget skall återanskaffas med likvärdig inventarie. Efter hand som bolaget inhandlar egna 

inventarier och maskiner skall de tillföra dessa på listan under ”Bolagets egendom”. 

 

 
 

Den 23 september hölls arbetsdag på museet då 7 museivänner kom, alla från styrelsen. Dagens 

huvudsakliga arbetsuppgift var att skrapa och olja fönster på skolmuseet. Förtäringen blev sedvanlig 

grillad korv, kaffe och kaka. 

 

 

 



 

Den 30 september blev höstens andra arbetsdag eftersom mycket arbete återstod med alla fönster på 

Bunge Skolmuseum. Solen sken och 6 personer hörsammade uppropet om ideell hjälp. 

 

Den 2 oktober meddelade Bungemuseets AB:s ordförande genom en pressrelease till radio och 

tidningar att bolagets VD Anders Svensson beslutat att lämna sitt uppdrag på Bungemuseet med 

omedelbar verkan. Som t.f. VD anställdes omgående Annelie Rosén Adolfsson som förestår 

kulturreservatet Norrbys i Väte samt även arbetade som kulturarvskonsulent på Gotlands Museum. 

 

Den 24 oktober hölls täckating på Broa på Fårö då Fina Mors Kohus ryftades om. Tack vare initiativ 

av Börje Kellström har ag anskaffats och arbetsfolk från Fårö Täckarlag uppmanats att hjälpa till med 

omryftningen. Föreningen bjöd på grillad korv, kaffe och kaka som tack för allas hjälp. 
 

 

 
 

Den 25 oktober var det höstmöte i styrelsen med ekonomi, verksamhetsplan och budget på 

dagordningen. Beslut fattades även att ansöka om byggnadsvårdsmedel inför 2018 för att täcka giften i 

museets änge samt Båtsmanstorpets ladugård. Efter att ha fått in anbud på arbetet från bl.a. Fårö 

Täckarlag på 54.425 kr. skickades ansökan till Länsstyrelsen efter styrelsens godkännande. 

 

Den 15 november avslutade arbetslaget årets arbete. Förutom bränningen av mila och sojde har 

många av museets tunar blivit lagade eller delvis helt nyuppsatta under året. 

 

Under vecka 46 arbetade Maj-Gun fram ett avtal mellan bolaget och föreningen för att avskriva 

kostnaden för den tidigare under våren nergrävda fettavskiljaren vid Mat & Kaffestugan. Kostnaden 

beslutades att delas mellan förening och bolag. Bolaget återbetalar sin del på fem år med början 2018. 

 

Den 6 december hölls styrelsens sista möte för året då budgeten och verksamhetsplanen för 2018 

antogs. Eftersom man tidigare beslutat att föreningen inte har ekonomi att bjuda in till julbord detta år, 

skiljdes alla vid mötets slut med tack för gott samarbete under året och önskningar om ett bra och gott 

2018. 

 

Den 17 december anordnade bolaget en mycket uppskattad ”Jul förr i tiden-dag” på museet där 

många ur styrelsen deltog som ideella värdar, korvförsäljare, tomte, eldvakter mm. 

Därefter kunde alla riktiga museitomtar inta sina gårdar och fira en riktigt God Jul! 

 

    

Bunge den 31 december 2017 
 

Styrelsen för Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge 

 


