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I denna verksamhetsberättelse beskrivs vad som har utförts under året. Den viktigaste händelsen var att
banutbyggnaden etapp II påbörjades.
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Mötesverksamhet
Årsmötet 2010 hölls i Hesselbysalen den 5 april med 29
närvarande medlemmar.
Förutom fika och lotteri så informerade Daniel Åhlén om
föreningens projekt Järnvägsplan och Etapp II.
14 nov. hölls höstmöte i Hesselbysalen. 30 medlemmar
deltog. Lennart Malmsten höll ett uppskattat föredrag om
SJ-bruna tåg. Under vår och höst har filmkvällar hållits
den första måndagen i månaderna.

På MRO årsmöte den 2-3 oktober i Skara representerades
föreningen av Staffan Beijer och Anders Svensson.
Den 27 nov. deltog föreningen vid Hjulmarknaden i
Stockholm.
Diskussionen kring Transportstyrelsens nya avgifter har
dominerat samarbetet inom museibanevärlden under
sommaren och hösten. Styrelsen passade på under
Almedalsveckan att ägna oss åt lobbyverksamhet.
Vi kontaktade kommunalrådet Eva Nypelius och nådde
via henne Infrastrukturministern.
Våra ansträngningar och andra inom MRO ledde fram till
att de ursprungliga förslagen till nya avgifter, bantades
rejält för museiför-eninger. Men dem kommer ändå att
påverka vår ekonomi negativt.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2010 var 1 020 medlemmar, varav 120 ständiga medlemmar. Tillkommer gör
67 föreningar/organisationer. Medlemsantalet är 41 fler
än under 2009!
Medlemsavgiften för 2010 höjdes till 200:- för enskild
och 250:- för familj samt 4 000:- 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.

Internet
Staffan Beijer vid Romadagen den 5 juni

Samverkan med andra museijärnvägar
Föreningen var representerad på MROs (Museibanornas
riksorganisation) vårmöte 13 mars av Lars Granström.

Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i
Danmark. Hemsidan uppdateras regelbundet och har
under året "besökts” av cirka 40 000 besökare.
Adressen är: www.gotlandstaget.se
En Facebook-grupp om föreningen har skapats på Internet
som ett komplement till hemsidan.
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Rörelsens kostnader (-1 063 012 kr)

Skärmdump från föreningens Facebooksida

Ekonomi (Se separat resultat- och balansräkning)
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.

Av rörelsens kostnader utgör en stor del, kostnaderna för
projektet JVG-plan /ETAPP 2. Övrig del avser kostnader
för inköp av varor och materiel samt underhåll och drift
av fastigheter samt rullande materiel. Personalkostnader 130 684 kr utgör nettokostnader för personalen, i
personalkostnaderna ingår även kostnaderna för projektledaren för projektet ETAPP 2.
Lönebidrag/anordningsstöd har erhållits med 581 887 kr.
Avskrivningar har gjorts av föreningens byggnader samt
immateriella tillgångar med -13 529 kr.

Resultat från finansiella poster (-20 992 kr)
Räntekostnaderna är kostnaderna för upptagna lån i
SWEDBANK.

Årets resultat
Årets resultat ett nollresultat.

Tågbefälhavaren guidar vid Ekens hpl

Kommentarer till balansräkning:
SlRJ 3 Dalhem gör rundgång vid Munkebos

Kommentarer till resultaträkning
Rörelsens intäkter (389 920 kr)
Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 327 897 kr
(2009, 251 909 kr). Övriga intäkter utgörs i huvudsak av
försäljning i butiken 62 023 kr (2009, 72 359 kr).

Bidrag, gåvor och avgifter (597 778 kr)
Kommunala bidrag har erhållits med 56 000 kr. Statliga
bidrag med 361 729 kr för projektet JVG-plan.
Övriga bidrag har erhållits med 33 964 kr och utgör
bidrag från enskilda personer och föreningar.
Medlemsavgifter 146 085 kr (2009, 134 620 kr).

Övriga rörelseintäkter (96 305 kr)
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet samt
sommaruthyrning av lägenhet i stationshuset 24 425 kr
samt upplupna intäkter per 2010-12-31 för projektet JVGplan 71 880 kr

Tillgångar: Materiella anläggningstillgångar
(427 831 kr)
Med byggnader avses föreningens fastighetsbestånd.
Avskrivningstid 30 år.
Av inventarier, verktyg och installationer utgör rullande
muséimateriel 159 400 kr vilka ej skrivs av.
Avskrivningar har gjorts med -13 529 kr.

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

Kortfristiga fordringar (537 460 kr)
Momsfordran hos Skatteverket 36 008 kr, fordringar för
rekvisition projektet JVG-plan/ ETAPP 2 per 2010-12-31
med 475 851 kr, förutbetalda kostnader med 25 601 kr.

Kassa och bank (131 510 kr)
Per bokslutsdatum fanns i föreningens kassa 4 896 kr
Saldot på plusgirot 30 785 kr. Konto i SWEDBANK var
utnyttjat med 95 829 kr av checkkrediten på 200 000 kr.
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Eget kapital och skulder:
Eget kapital (449 898 kr). Ändamålsbestämda medel
225 329 kr (Loket Klintehamn 33 860 kr, Slipersbidrag
191 469 kr).

Långfristiga skulder (684 520 kr)
Föreningen har en checkkredit på 200 000 kr. Föreningen har lån i Sparbanken Gute och i SWEDBANK på 284
520 kr och ett tillfälligt lån i SWEDBANK på 200 000 kr.

Kortfristiga skulder (190 383 kr)
Leverantörsskulder 31 508 kr. Skatteskulderna -4 500 kr,
utgörs av inbetald debiterad skatt år 2010 och löneskatt på
pensionskostnader med 1 320 kr.
Övriga skulder är avdragen skatt på utbetalda löner i
december 10 681 kr.
Av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
30 090 kr semesterlöneskuld, social avgifter på lönerna i
december 11 084 kr och medlemsavgifter för år 2011 som
har betalats in i december år 2010, 11 450 kr.

På 35 ordinarie trafikdagar (2009: 35) under sommaren
reste 12 746 resenärer med våra tåg. (2009: 13 178)
310 resenärer medföljde tre abonnerade tåg.
Den 23 jan. kördes ett chartertåg för ett 40-årskalas trots
en intensiv vinter med mycket snö. Det visade att vi
klarar av att köra tåg vintertid även på andra tidpunkter än
vid Tomtetåget.
Totalt var antalet resenärer 2010: 15 920 (2009: 13 918
(inget Tomtetåg) (2008: 16 384 , 2007: 16 656, 2006: 13
932 (två tomtetåg), 2005: 12 376.)
30 (32) medlemmar tjänstgjorde i trafiken.
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, SSA Q 022.
I några tåg har SJ Z4p 397/320 använts pga. torr väderlek.
Lokomotorerna har även använts till växlingen vid
Munkebos hpl.
Under Museijärnvägens dag den 29 aug. användes lokomoton SJ Z4p 397 tillsammans med SJ Bop 876 och
godsvagnarna SJ Gsp 300411, SSA Q 022 och SJ NNsp
320576 (Dolberg)
SlRJ 3 har rullat 433 km, SJ Z4p 312: 98 km, SJ Z4p
320: 78 km och SJ Z4p 397: 139 km.
Antalet tågkilometer var 582.
Tomtetåget avgick den 2 jan. 3 174 resenärer reste med
tågen till och från tomtarna vid Eken.

Vid det abbonerade tåget den 23 jan.

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: Bertil
Bergström, 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. Kompetensnämnd:
Rasmus Axelsson, Staffan Beijer, Lars-Åke Johansson,
Daniel Åhlén och Petra Lindberg.

Under året räknar vi med att cirka 17 000 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 7 065 besökare under sommaren.
Under året har trafikföreskrifterna uppdaterats av Daniel
Åhlén
Olyckor eller incidenter: Ett rälsbrott upptäcktes efter
trafikdagen den 29 aug. Detta åtgärdades veckan efter.

Trafikåret 2010
Trafikåret var på grund av det soliga och varma vädret i
juli sämre än 2009.
Styrelsen beslöt den 3 feb. att antal resanden skall räknas
per enkelresa. Det innebär att nedanstående antal
resenärer är räknade per enkelresa.

Järnvägsövergången vid Eken
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18-19 aug. genomförde Transportstyrelsen en revision av
GHJ. Beslutet från Transportstyrelsen löd, ”Avslutande
av ärende efter genomförd revision. Inga avvikelser har
upptäckts”.
Inför revisionen gicks föreskrifter och rutiner igenom.
Jonas Andersson utförde en internkontroll.
Ett ”Utformningsprogram” antogs av styrelsen i nov.
Programmet är styrande för färgsättning, utförandestandard, biljetter, uniformer, grafisk profil etc.

Arbetstyrkan
Lars-Åke Johansson har under året varit heltidsanställd
med lönebidrag. Alvar Johansson har varit anställd på
25 % med lönebidrag under hela året.

Jernvägscaféet
Caféet har varit utarrenderat under sommaren samt vid
Tomtetåget till Linda Zackrisson. Linda blev tyvärr
tvungen att avveckla sin verksamhet efter sommaren.
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.

Försäljningsavdelningen

Tack vare Arbetsförmedlingens insats Aktivitetsgarantin
Fas 3, har föreningen kunnat ha åtta arbetslösa personer
anställda på heltid under hela eller delar av året.
Dessa anställda kostar ingenting för föreningen.
Föreningen får även ett dagbidrag, som ersättning för
arbetsledning, arbetskläder, material mm.
Förutom dem som anställdes under 2009 är Harry Claesson anställd från 8 feb, Rogert Persson från 15 mars,
Örjan Larsson från 18 april, Jerry Cederlund från 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 och 2011.
Våra anställda har byggt järnväg vid vändskivan samt
mellan Tule och Kamshagetorp samt på ett förnämligt sätt
skött om våra byggnader och lok/vagnar i Hesselby.
Under sex sommarveckor anställdes Connie Åberg för att
sköta butiken och dressinuthyrningen.
De aktiva medlemmarnas arbetsinsatser i form av fasta
arbetslördagar i Hesselby har fortsatt och är en mycket
viktig del i föreningens verksamhet.
Under arbetshelgen 29-30 maj deltog tiotalet aktiva,
förutom mat och övernattning så riktades banan, ett antal
skenskarvar lyftes och spår 2 fick ett skevningsfel åtgärdat. Ett par växlar sågs över. Trafiktåget städades och
GJ Co 8 tvättades ut- och invändigt. GJ C 44 grundmålades invändigt.

Mia Doolk har fortsatt att utveckla butiken. Även denna
sommar var leksaksloken mycket populära.
En större beställning av järnvägsmössor gjordes.
Butikens försäljning under året uppgick till 54 114:-

Marknadsavdelningen
Tidtabellen har trycks och bladats in i foldern.
Annonsering har skett i Gotlandsguiden, Turistföreningens Gotlandstidning som distribuerades på fastlandet.
I samverkan med Gotlands Attraktioner/ALMI har
gemensam annonsering skett i Gotlandspress.
Föreningen har varit ansluten till Gotland Card.
Innehavare av kortet har erhållit fria resor på järnvägen.

Spårstumpen
Under 2010 har ett 16-sidigt nummer samt två 24-sidiga
nummer, det sista ett dubbelnummer, av Spårstumpen
givits ut. Anders Svensson är redaktör.
Tryckning, adressering samt leverans till Posten och
Bring har utförts av Godrings tryckeri.
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Museijärnvägens dag 29 aug.
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 samverkan med Gotlands Veteranbilsklubb och Motorcykelhistoriska klubben som arrangerade "Augustisvängen", anordnades Museijärnvägens dag för sjunde
året i rad.

GJ C44 korg lyftes på plats på sitt underrede

Vid Hesselby station kördes två-tågstrafik med en Z4pLokomotor som drog 1955 års historiska tåg. Ångloket
SlRJ 3 Dalhem drog 1935 års historiska tåg.
Det var mycket folk och med dagens nio avgångar
medföljde 275 resenärer. Att jämföra med 378 för
motsvarande dag förra året.

Korgarbetena med GJ C 44 har fortsatt. Nya träbänkar har
tillverkats av en extern snickare. Plåtar och lister har
monterats. Nya fönster har levererats. Målning invändigt
samt grundmålning utvändigt har utförts.
GJ C 44 monterades den 14 okt. på det underrede som GJ
CD 43 hittills har rullat på.
GJ CD 43 fick samma dag ett nyrenoverat fd godsvagnsunderrede. Nya fotstegskonsoler och plattformar har
tillverkats.

Nyförvärv
Vi har fått en vagn till skänks av Hans Gustavsson i
Ganthem. Vagnen, GJ G 239 är byggd i Visby 1913 och
den är unik i sitt slag och tämligen komplett.
Föreningen köpte i oktober ett SJ-bussläp tillverkat av
Hägglunds 1967. Släpet har rullat på Gotland och passar
mycket väl ihop med vår SJ-buss.

Maskinavdelningen
Loken: Dalhem: Under året har ytterligare åtgärder i
renoveringen av loket genomförts.
Tolv nya bromklossar till Dalhem har beställts vid
Roslagsgjuterier i Herräng, Dessa har sedan monterats.
SJ Z4p 320: Lokomotorn är renoverad och har åter tagits i
bruk. SJ Z4p 312 har ställts av i väntan på en
motorreparation.
Åtta lagergafflar för renovering av godsvagnar har
beställts och levererats.
SlRJ F7 har fått fjädringen justerat samt buffertarna
riktade.
NKlJ Op 2021 har renoverats med nya golvplank och
skall utrustas som brandvagn.

Vårt nya SJ-bussläp

Ban & Signalavdelningen
Banavdelningen: För att effektiviserat banarbetena har en
el-kobra samt ett dieseldrivet elverk köps in.
Banavdelningen har fått en timmerkran i gåva.
Under året har ogräsrensning, slyröjning och trädfällning
längs med banan och bangården utförts.
Från AGJ lånades en slipersbytare hösten 2009.
Under våren byttes 75 sliprar med hjälp av den.
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Det nyrenoverade förrådet i Caféets bortre ände.
Arbete med AGJ:s slipersbytare våren 2010

Vi såg hur viktig en slipersbytare skulle vara för vårt
banunderhåll. Under hösten blev det klart att föreningen
från Infranord fick köpa en slipersbytare och en
spikmaskin.
Kävlinge: 600 meter spår köptes av Kävlinge kommun
för 25 000:- Spåren revs upp av medlemmar och anställda
samt av aktiva från Skånska Järnvägar den 20-21 nov.

Vår nya slipersbytare byggd 1990

Fastighetsavdelningen
Under vintern färdigställdes förrådet och arkivet vid
Hesselbysalen.
En luft-värmepump har föreningen fått i gåva och den
monterades på verksataden.
En avhärdningsanläggning för främst lokvatten har
inköpts och monterats i Vagnhall 1.
Den norra väggen på avträdet har renoverats och ny el har
dragits i avträdeshuset.
Sponsortavlan (slipersköp etapp I) har monterats norr om
stationshuset.
I samband med att spåren till Vagnhall 2 byggdes så lades
en slang för kabeldragning mellan vagnhallarna ned.
Dubbeldörren på Jernvägscaféets långsida har renoverats.
Alla våra trädgårdsmöbler har slipats, reparerats och
målats.

Utbildning
Repetitionskurs med kunskapstest i SÄO genomfördes
vid tre tillfällen under juni.
En T1-kurs hölls för våra anställda den 6 sept.
Ett samarbete med Vuxenskolan har inletts avseende den
interna utbildningen.
Utbildning av ny trafikpersonal påbörjades i november.

Projekt Järnvägsplan 2008-2010
Föreningen Gotlandståget genomförde under 2008-2010
ett projekt som syftar till att upprätta en järnvägsplan för
sträckan Munkebos – Roma. Vi har under året arbetat
vidare med att skapa en detaljerad teknisk beskrivning av
banan och lösa alla frågor kring mark och fastigheter.
I projektet har också ingått att se över ersättningsvägar
och ledningar i banområdet. Peter Doolk har arbetat
vidare 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.
Arkitekten De Gysser har ritat klart Roma station.
Ett informationsmöte med närboende vid Roma station
hölls den 20 mars.
Ansökan om bygglov för Roma station har lämnats in.
Peter Doolk har beställt dörrar och fönster till Roma
station. Under hösten påbörjades renoveringen av det
blivande stationshuset i Roma.
Föreningen deltog på Romadagen den 5 juni och
informerade om planerna för Roma station.
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Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av
Länsstyrelsen den 6 okt.
Järnvägsplanen har utarbetats under året och var vid
årsskiftet i det närmaste färdig.

Upprättandet av järnvägsplan omfattar ett antal olika led,
i vilka samråd med olika berörda skall hållas innan
Banverket kan fastställa planen.
Vändskivan: Marken runt vändskivan fylldes igen och
spårområdet mot Vagnhall 2 planerades av Tomas
Nilsson i jan och i juni.
Skanska gjöt en klack för ringrälen 27 maj och den 16
juni lyftes vändskivan på plats med hjälp av mobilkran.
De fem spåren runt vändskivan var färdigbyggda den 30
sept. Material för gångbord och räcken till vändskivan har
köpts in. Projektet avslutades den 31 dec. 2010.

Anders Svensson anställdes som projektledare i Etapp II
från den 1 januari 2010.

Under vintern och våren så röjdes den gamla banvallen
från träd och sly. I juni planerades men banbygget mot
Kambshagetorp kom igång i oktober. Den är dock ännu
inte grusad.
Byggandet av Stall Dalhems rakbana har försenats pga
stora mängder väta i marken och försenad finansiering
och kommer att genomföras under 2011.
2000 sliprar har beställts från Gotlandsflis till projektet.

Tule station
Under året har föreningens anställda samt aktiva skött
städning, både ute och inne, löpande underhåll.

Banutbyggnad Etapp II
I november 2009 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.
Projektet är ett Leaderprojekt som föreningen delfinansierar genom ideell tid och genom försäljning av slipers.
Projekttiden har på grund av den långa och kalla vintern
förlängts till den 30 nov. 2011. Avsikten är att den nya
banan till början ska användas för dressinuthyrning.

Slutord
2010 har inneburit ännu ett expansivt år för Föreningen
Gotlandståget. Stora steg framåt har tagits såväl vad
gäller utbyggnad av bana och färdigställande av stora
projekt som vändskivan och vagnen GJ C 44.
Revisionen från Transportstyrelsen i somras var också
nyttig genom att vi i samband med denna gjorde en
översyn av vår verksamhet och i vissa fall uppgraderade
och förbättrade rutiner och annat.
Ny bana, nya fordon och förbättrad organisation är olika
delar i föreningens utveckling. Förhoppningsvis kan
denna utveckling bidra till att intresset för vår verksamhet
utifrån ökar och att det leder till fler besökare och ökade
intäkter till föreningen.

En styrgrupp till projektet bildades under våren.
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Året har dock inte enbart varit positivt med tanke på
den debatt och nya avgifter för museibanor som rasat.
Vi har bevakat frågan noga och fortsätter att följa
utvecklingen. Klart är att vi måste ha en aktiv omvärldsbevakning för att kunna möta skeenden i vår omgivning
och vi måste fortsatt vara engagerade i museijärnvägarnas
roll på riksplanet.

Hesselby den 22 dec. 2010

Vi blickar nu framåt mot 2011 och en utveckling som vi
ser på med tillförsikt. Den avgående styrelsen vill tacka
för allt stöd föreningen fått under året i form av arbetsinsatser, deltagande i trafik och andra föreningsarrang
samt i form av gåvor och bidrag.
Hesselby den 10 april 2011

Torbjörn Andersson Staffan Beijer Mia Doolk

Lars-Åke Johansson Bengt Nilsson Anders Svensson

Daniel Åhlén

Hilbert Karlqvist
Adjungerad kassör
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