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Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2009
När styrelsen summerar 2009 kan vi konstatera att beviljandet av finansieringen till Banutbyggnad
Etapp II var årets viktigaste händelse. I denna verksamhetsberättelse beskrivs vad som har utförts under
året.
Styrelsen har under 2009 haft åtta protokollförda möten
och handlagt 115 protokollspunkter.
Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har
däremellan tagits i stor omfattning.
Styrelsen sammansättning var efter årsmötet 2009:
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Som en svarsvisit reste sju av GHJs aktiva upp till
Uppsala för att uppleva ULJ och Kulturnatten 12-13 sept..
Årligen anordnas Kulturnatten i Uppsala och under den
lördagskvällen kör ULJ extratåg hela kvällen. Föreningen
deltog med flera aktiva vid Hjulmarknaden i Stockholm.

Medlemmar

25 okt. hölls höstmöte i Hesselbysalen. Anders Sven-sson
berättade om projektet Banutbyggnad Etapp II
Under hösten och våren har filmkvällar hållits den första
måndagen i månaderna.

Medlemsantalet den 31 december 2009 var 988 medlemmar, varav 118 ständiga medlemmar. Tillkommer gör
58 föreningar/organisationer. Medlemsantalet är 19 färre
än under 2008.
Medlemsavgiften för 2009 var oförändrat 175:- för
enskild och 225:- för familj samt 3 500:- för ständigt
medlemskap. Utlandsboendes avgift var 50:- högre.
Medlemsregistret sköts på ett föredömligt sätt av Bertil
Bergström.
Föreningen är medlem i MRO (Museibanornas Riksorganisation), Gotlands Turistförening (GTF), Gotlands
Hembygdsförbund, Nätverket Gotlands attraktioner samt
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.

Samverkan med andra museijärnvägar

Internet

Föreningen var representerad på MROs två möten under
året av Lars Granström.
I somras hade Föreningen Gotlandståget ett veckolångt
besök av aktiva från ULJ som deltog i trafiken i Hesselby.

Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i
Danmark. Hemsidan uppdateras regelbundet och har
under året "besökts” av cirka 37 000 besökare.
Adressen är: www.gotlandstaget.se

Mötesverksamhet
Årsmötet 2009 hölls i Hesselbysalen den 13 april med 26
närvarande medlemmar.
Förutom fika och lotteri visades ett bildspel om Projekt
Järnvägsplan samt ett bildspel med bilder från föreningens verksamhet under 2008
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Ekonomi (Se separat resultat- och balansräkning)

Resultat från finansiella poster (-17 750 kr)

Hilbert Karlqvist är adjungerad kassör och sköter
föreningen ekonomi sedan 2006. Sedan föreningen
momsregistrerades, krävs att ekonomin sköts professionellt. En så omfattande verksamhet som föreningen
bedriver idag kan inte klaras på ideell väg.
Styrelsen anser att det är väl investerade pengar som
föreningen lägger på ekonomiadministrationen.

Ränteintäkter 225 kr. Räntekostnaderna är till större delen
kostnaderna för upptaget lån i SWEDBANK, (-17 795kr).

Bokslutsdispositioner
Av ändamålsbetämda medel har 20 000 kr tagits i anspråk
för renovering av vagnar.

Årets resultat
Årets resultat ett underskott på 39 678 kr.

Kommentarer till resultaträkning
Rörelsens intäkter (324 268 kr)
Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 251 909 kr
(2008, 290 432 kr). Övriga intäkter utgörs i huvudsak av
försäljning i butiken 72 359 kr (2008, 64 251 kr).

Bidrag, gåvor och avgifter (580 322 kr)
Kommunala bidrag har erhållits med 165 929 kr (70 000
kr i föreningsbidrag, övrig del utgör bidrag för projektet
JVG-plan). Statliga bidrag med 245 000 kr (för projektet
JVG-plan). Övriga bidrag har erhållits med 34 773 kr och
utgör bidrag från enskilda personer och föreningar.
Medlemsavgifter 135 145 kr (2008, 144 378 kr).

Kommentarer till balansräkning
Tillgångar: Materiella anläggningstillgångar (441
360 kr)
Med byggnader avses föreningens fastighetsbestånd.
Avskrivningstid 30 år. Av inventarier, verktyg och
installationer utgör rullande muséimateriel 159 400 kr
vilka ej skrivs av. Inköp av inventarier har gjorts med
13 992 kr Avskrivningar har gjorts med -16 233 kr.

Varulager (228 000 kr)
Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till
228 000 kr exkl. moms.

Övriga rörelseintäkter (426 221 kr)
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet samt
sommaruthyrning av lägenhet i stationshuset (22 250 kr)
samt upplupna intäkter per 2009-12-31 för projektet JVGplan (403 971 kr)

Kortfristiga fordringar (553 361 kr)
Momsfordran hos Skatteverket 103 549 kr, fordringar för
rekvisition ”Projektet järnvägsplan” den 31 dec. 2009
med 403 971 kr, fordran lönebidrag 21 131 kr och
förutbetalda kostnader med 24 710 kr.

Rörelsens kostnader (-1 373 444 kr)
Av rörelsens kostnader utgör en stor de kostnaderna för
projektet JVG-plan övrig del avser kostnader för inköp av
varor och materiel samt underhåll och drift av fastigheter
samt rullande materiel. Personalkostnader -509 152 kr
utgör nettokostnader för personalen, i personalkostnaderna ingår även kostnaderna för projektledaren för
projektet JVG-plan. Lönebidrag har erhållits med 418 941
kr.
Avskrivningar har gjorts av föreningens byggnader samt
immateriella tillgångar. För att inventarier skall anses
som avskrivningsbar skall inköpskostnaden för den uppgå
till lägst 5 000 kr exkl. moms.

Kassa och bank (70 799 kr)
Per bokslutsdatum fanns i föreningens kassa 730 kr
Saldot på plusgirot 23 034 kr. Konto i SWEDBANK var
utnyttjat med 47 035 kr av checkkrediten på 200 000 kr.

Eget kapital och skulder: (-299 748 kr)
Det egna kapitalet har under året ökat med 35 501 kr.
Ändamålsbestämda medel har bokförts med -75 179 kr
(Loket Klintehamn -27 210 kr, Slipersbidrag -47 969 kr).

Långfristiga skulder (-520 512 kr)
Föreningen har en checkkredit på -200 000 kr.
Föreningen har sedan tidigare ett amorteringsfritt lån på
-23 000 kr i Sparbanken Gute.och ett lån i SWEDBANK
på -297 512 kr.
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Kortfristiga skulder (-473 260 kr)
Leverantörsskulder -358 153 kr. Skatteskulderna 2 557
kr, utgörs av inbetald debiterad skatt år 2009 och löneskatt på pensionskostnader. Övriga skulder är avdragen
skatt på utbetalda löner i december -11 3790 kr.
Av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
-45 771 kr semesterlöneskuld, social avgifter på lönerna i
december -14 714 kr och medlemsavgifter för år 2010
som har betalats in i december år 2009, -45 800 kr.

GHJ
Trafikorganisationens funktionärer har varit följande:
Trafikchef, Tc: Staffan Beijer, Maskininspektör, Cma:
Lars-Åke Johansson, Stf Maskininspektör stf Cma:
Christer Rising, Lokmästare (ånglok) Christer Rising,
Lokmästare (motorlok) Tony Åberg, Vagnmästare:
Anders Svensson, Trafiksäkerhetsansvarig: Rasmus
Axelsson, Personalfördelare: Staffan Beijer, Banchef
Cba: Daniel Åhlén, Banmästare stf Cba: Tony Åberg,
Signalmästare: Torbjörn Andersson, Fastighetschef CFa:
Klas-Göran Ryström, Försäljningsansvarig: Mia Doolk,
Marknadschef: Petra Lindberg. Kompetens- nämnd:
Rasmus Axelsson, Staffan Beijer, Lars-Åke Johansson,
Daniel Åhlén och Petra Lindberg.

Trafikåret 2009
Trafikåret var på grund av det växlande vädret bättre än
2008. På 35 ordinarie trafikdagar (2008: 32) under
sommaren reste 6 589 resenärer med våra tåg.
(2008: 6 020)
370 resenärer medföljde sex abonnerade tåg.
Totalt var antalet passagerare 2009: 6 959 (inget Tomtetåg) (2008: 8 192 , 2007: 8 328, 2006: 6966 (två tomtetåg), 2005: 6 188.)
32 (32) medlemmar tjänstgjorde i trafiken. Dessutom
deltog ett gäng från ULJ under en sommarvecka. Deras
insats var mycket värdefull. Förutom att de avlastade vår
egen trafikpersonal, så hade de många värdefulla
synpunkter och tips, på hur vi kan utveckla vår verksamhet. Ett stort Tack!
I trafiken har följande rullande materiel använts i de flesta
tåg: Dalhem (SlRJ 3/1920), resgodsvagnen SlRJ F 7
(1920), boggivagnen GJ Co8 (1935), postvagnen GJ CD
43 (1899) samt godsvagnarna SGJ P 430, KlRJ I 340.

I några tåg har SJ Z4p 397/312 använts pga. torr väderlek.
Lokomotorerna har även använts till växlingen vid
Munkebos hpl.
Under Museijärnvägens dag den 30 aug. användes lokomotorerna SJ Z4p 320 och 397 mulitipelkopplade tillsammans med SJ Bop 876 och godsvagnarna GJ I 812,
SSA Q 022 och SJ Gp 310033.
SlRJ 3 har rullat 554 km, SJ Z4p 312: 187 km, SJ Z4p
320: 12 km och SJ Z4p 397: 108 km.
Antalet tågkilometer var 580.
Något Tomtetåg kördes inte under 2009. Det berodde på
att 2007 års avgick den 28 dec. och 2010 års den 2 jan.
Under året räknar vi med att cirka 18 000 har besökt
Hesselby stationsområde under året.
Staffan Beijer har varit Turfördelare under året. Även i år
har personalläget förts in fortlöpande på hemsidan.
Dressinuthyrning under icke trafikdagar genomfördes
även denna sommar. I museet hade vi 7 620 besökare
under sommaren.
Under året har trafikföreskrifterna uppdaterats av Rasmus
Axelsson och av Daniel Åhlén

Arbetstyrkan
Gary Hellqvist och Lars-Åke Johansson har under året
varit heltidsanställda med lönebidrag. Gary slutade med
ålderspension den 1 aug. Alvar Johansson har varit
anställd på 25 % med lönebidrag under hela året.
Tack vare Arbetsförmedlingens nya insats Aktivitetsgarantin Fas 3, har föreningen kunnat anställa fyra
arbetslösa personer på heltid under sommaren och hösten.
Dessa anställda kostar ingenting för föreningen.
Föreningen får även ett dagbidrag, som ersättning för
arbetsledning, arbetskläder, material mm.
Christer Andersson anställdes den 20 juni. Göran
Karlsson den 26 aug, Ulf Ahlström den 31 aug. samt
Urban Pettersson den 6 okt.
Dessa anställda som har anställningar på två år, är mycket
välkomna till föreningen och en förutsättning för att
kunna bygga ut järnvägen under 2010.
Anders Svensson har varit anställd på heltid som projektledare för Projekt Järnvägsplan.
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Sedan den 1 dec. är Anders anställd som projektledare för
Leader-projektet Banutbyggnad etapp II.
Våra anställda har på ett förnämligt sätt skött om våra
byggnader och lok/vagnar i Hesselby samt även vid Tule
station.
Under fem sommarveckor anställdes Connie Åberg för att
sköta butiken och dressinuthyrningen. Denna nyhet föll
väl ut och även ekonomiskt blev resultatet bra.

Fastighetsavdelningen: Ekens hållplatsstuga städades,
fönster kittades.
Vid Tule station utfördes reparation av jordkällarens tak
som blivit skadat vid en storm.

De aktiva medlemmarnas arbetsinsatser i form av fasta
arbetslördagar i Hesselby har fortsatt och är en mycket
viktig del i föreningens verksamhet.
Arbetslördagen i april utökades till en uppskattad
arbetshelg med övernattning där Staffan Beijer stod för
kosthållet.

Jernvägscaféet
Caféet har varit utarrenderat under sommaren samt vid
Tomtetåget till Linda Zackrisson. Linda har utvecklat
verksamheten till att även omfatta bland annat Afternoon
Tea på söndagar under vinterhalvåret.
Under sommaren hyrdes en kortterminal av Swedbank.
Denna placerades av praktiska skäl i caféet.

Godsbod
Familjen Jannehag arrenderade under sommaren den
norra delen av godsmagasinet till godsbod. De hyr på tre
år, betalning sker i form av fri färg till stationshusets
kommande ommålning.
20 aktiva arbetade med olika projekt under lördagen. Som
en del av Projekt Järnvägsplan grävdes spårområde och
vändskiva ut med grävmaskin. Jordmassorna kördes iväg
för att användas som täck-dikning i Dalhem. Vi fick även
bort kvarvarande jordhögar från bygget av Vagnhall 2.
Maskinavdelningen: Plattformplankorna på Sockervagnen byttes ut. GJ C44, innerväggarna slipades och
ytterplåtarna slipades och grundmålades.
Banavdelningen: Arbeten med isolerskarvarna för
spårledningen till bomanläggningen vid Eken.
Bansträckningen Eken- fårhagen städades.

Försäljningsavdelningen
Mia Doolk har fortsatt att utveckla butiken. Även denna
sommar var leksaksloken mycket populära. Butikens
försäljning under året uppgick till 69 892:-

Marknadsavdelningen
Tidtabellen har trycks och bladats in i foldern.
Vår folder nytrycktes inför sommarsäsongen.
Annonsering har skett i Gotlandsguiden, Turistföreningens Se & Göra samt deras Gotlandstidning som distribuerades med Svenska Dagbladet.
I samverkan med Gotlands Attraktioner/ALMI har
gemensam annonsering skett i Gotlandspress.
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Vägverket beviljade under våren att föreningen får skylta
med brun skylt (sevärdhet) Skyltarna vid Hesselby byttes
ut på Vägverkets bekostnad.

Musikvideo
Musikern Jacob Felländer spelade i april in sin musikvideo "Wrong" vid Hesselby station.
Inspelningen skedde i samarbete med Fårösunds folkhögskola. Föreningen ställde upp med personal och
ånglok och vagnar för filminspelningen.

Stickspåret vid Munkebos förlängdes en dryg meter så
båda lokomotorerna får plats. Museijärnvägens dag är vår
säsongsavslutning. De flesta turister har då åkt hem, men
det är den dagen då vi kan göra det lilla extra.

I år arrangerades dagen tillsammans med Gotlands
veteranbilsklubb och Motorcykelhistoriska klubben och
dagen blev en publiksuccé.
I parken vid stationen kunde man se veteranbilar och
veteranmotorcyklar. Gotlandståget hade dagen till ära två
tågset igång, ett från 1930-talet och ett från 1950-talet.
Antalet resande blev 378, att jämföra med 160 för
motsvarande dag förra året. 378 resande i slutet av
augusti är oerhört bra.

Spårstumpen
Under 2009 har fyra 16-sidiga nummer, delvis i färg, av
Spårstumpen givits ut. Anders Svensson är redaktör.
Tryckning, adressering samt leverans till Posten och
Citymail har utförts av Godrings tryckeri.

Maskinavdelningen
Loken: Dalhem: Under året har flera åtgärder i renoveringen av loket genomförts. Lokomotorn SJ Z4p 397
hjul togs loss och de har svarvats av Cementa.
Renoveringen av vagnar: Korgarbetena med GJ C 44 har
fortsatt. En av de vagnar som har köpts från AGJ har
renoverats för att kunna användas som nytt underrede till
GJ CD 43. Renoveringen av SlRJ F 500 har under året
påbörjats. Vagnen har försetts med ett nytt tak.

Museijärnvägens dag 30 aug.
Inför Museijärnvägens dag den 30 aug. har det varit
mycket förberedelser. Jonas Andersson lade ned ett
enormt arbete med att reparera och trimma in våra två
multipelkopplade lokomotorer SJ Z4p 320 och 397.

Renoveringen av GJ C 46 påbörjades med inventering av
alla delar samt att reparation inleddes av de delar som går
att använda.
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Nya Vagnar
Under 2009 har två vagnskorgar förvärvats av föreningen. Den ena är KlRJ G 317 som stått som vedbod i
Valleviken. Genom förtjänstull gåva av familjen Tinnis
har den kunnat hämtas av föreningen och ställas in i
Vagnhall 3 i väntan på renovering. Den andra vagnen är
SlRJ G 561 som stod i Hästnäs och var på väg att eldas
upp men genom ett snabbt ingripande av Hasse Wistrand
kunde räddas till våra samlingar.

Fastighetsavdelningen
Under september målades Flattaket och Verkstaden med
Falu rödfärg. Inför arbetet så köptes en rejäl byggnadsställning på hjul. Vid Dressinboden har ett spårkryss
byggts så nu förvaras Ukkasinen där.
Under hösten har gipsskivor satts upp i taket i förrådet vid
Hesselbysalen. Tak och väggar har målats. Ett nytt
arkivrum har byggts i förrådet

Ban & Signalavdelningen
Spårledningen installerades under våren. Ett stort antal
skarvar har isolerats. Sedan sommaren fungerar
bomfällningsautomatiken väl.
Den 16 maj hade Banverket Produktion en aktivitetsdag
vid GHJ. 20 Banverkare och 17 GHJ:are arbetade med
banarbete. 14 sliprar byttes på linjen, justering av spår
skedde vid Munkebos samt arbeten utfördes med
inkopplingen av automatiken vid Ekens vägövergång.
Våra gäster tyckte det var kul att få köra maskiner som är
något äldre än dem de använder till vardags. Loket SlRJ 3
Dalhem förevisades för besökarna. Det hela var ett lyckat
arrangemang som var givande för alla parter.
Under året har ogräsrensning, slyröjning och trädfällning
längs med banan och bangården utförts.
Från AGJ lånades en slipersbytare i slutet av hösten. Vi
hann byta 12 sliprar innan Kung Bore slog till.
Ytterligare 22 ton räls har hämtats från Bärby på ULJ.

Utbildning
Trafik och lokförarutbildning hölls under vintern/ våren.

Projekt Järnvägsplan 2008-2010
Föreningen Gotlandståget genomför under 2008-2010 ett
projekt som syftar till att upprätta en järnvägsplan för
sträckan Munkebos – Roma. Länsstyrelsen och Gotlands
Kommun har vardera anslagit 490 000 SEK till detta
projekt. Den totala projekttiden är arton månader.
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Projektet skall möjliggöra ett banbygge på ovan nämnda
sträcka.
Vi har under året arbetat med att skapa en detaljerad
teknisk beskrivning av banan och lösa alla frågor kring
mark och fastigheter. Bertil och Anders har arbetat med
att skapa ritningar över hela den aktuella sträckan. Bertils
insats med ritarbetet ska särskilt framhållas.
I detta har också ingått att se över ersättningsvägar och
ledningar i banområdet. Peter Doolk har arbetat med att
förhandla med berörda markägare och har i samråd med
dessa tagit fram ett förslag till ersättningsvägar.
Förhandlingarna har också lett fram till ett antal
servitutsavtal till Etapp II.

Roma station: Ritning av arkitekt Jan de Gysser

Anders, Bertil och arkitekt Jan DeGysser har utformat ett
förslag till stationsområdet i Roma. Förslaget har efter
revidering kunnat presenteras för boende etc.
Upprättandet av järnvägsplan omfattar ett antal olika led,
i vilka samråd med olika berörda har hållits innan
Banverket skall fastställa planen. Under hösten 2009 hade
så mycket material blivit färdigt så att Anders kunde
inleda arbete med att skriva själva texten till planen.

Banutbyggnad Etapp II
I november blev det klart att föreningen tillsammans med
Stall Dalhem beviljats medel till banutbyggnadens Etapp
II. Denna innebär en återuppbyggd sträcka järnväg på 1.5
km mellan Kambshagetorp och den södra åkerkanten via
Tule station. Ett stort antal ridleder och en rakbana för
hästträning ingår också. Banbygget har dock inte kommit
igång på grund av den snörika vintern.
Projektet är ett Leaderprojekt som föreningen delfinansierar genom ideell tid och genom försäljning av slipers.
Projekttiden är 12 månader. Avsikten är att den nya banan
till början ska användas för dressinuthyrning.

Tule station
Under året har föreningens anställda samt aktiva skött
städning, både ute och inne, löpande underhåll. Arbete
med trädfällning och kompletterande arbeten på tunet har
utförts. Taket till jordkällaren har lagats.

Slutord
Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack för alla
som deltagit i arbetsinsatser, trafiken och andra föreningsarrangemang, samt för alla gåvor och stöd till föreningen.
Hesselby den 5 april 2010

Torbjörn Andersson Staffan Beijer Mia Doolk

Lars-Åke Johansson Bengt Nilsson Anders Svensson

Bygget av vändskivan i Hesselby tog fart under året.
Under våren gjordes flera grävmaskinsarbeten och en
vändskivegrop med grusbädd anlades. Under hösten
prefabricerade Skanska betongkransen och pivotplattan.
Dessa lyftes på plats med hjälp av mobilkran den 1 dec.
Under året har också ett informationsmaterial skapats.
Bland annat tillverkades tre st. rollups, skärmar som kan
användas vid utställningar mm. Dessa visar bilder och
beskriver föreningens järnvägsprojekt.

Daniel Åhlén

Hilbert Karlqvist
Adjungerad kassör
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