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Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2011
I denna verksamhetsberättelse beskrivs vad som har utförts under året. De viktigaste händelserna var att
föreningen fick besked i början av december att Regionalfonden Småland Öarna beviljat projektet om
Banutbyggnad etapp III/IV, samt att Etapp II slutfördes. Etapp II innebar att ytterligare 1 500 meter bana
kring Tule station har byggts.
Styrelsen har under 2011 haft åtta protokollförda möten
och handlagt 111 protokollspunkter. Löpande kontakter
mellan styrelseledamöterna har däremellan tagits i stor
omfattning.
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Mötesverksamhet
Årsmötet 2011 hölls i Hesselbysalen den 10 april med 33
närvarande medlemmar. Förutom fika och lotteri visades
bilder från 2010 års verksamhet. Samt en en film av Erik
Hansson från järnvägsnedläggningen 1960.
30 okt. hölls höstmöte i Hesselbysalen. Staffan Beijer
visade bilder från sin skotska museibaneresa.
Under vår och höst har filmkvällar hållits den första
måndagen i månaderna.

På MRO årsmöte den 1-2 oktober i Uppsala representerades föreningen av Staffan Beijer och Anders Svensson.
Den 26 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 museiföreninger. Men dem kommer ändå att
påverka vår ekonomi negativt.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2011 var 1 014 medlemmar, varav 120 ständiga medlemmar. Tillkommer gör
41 föreningar/organisationer. Medlemsantalet är 6 färre
än under 2010.
Medlemsavgiften för 2012 höjdes till 225:- för enskild
och 275:- för familj samt oförändrat 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.

Samverkan med andra museijärnvägar
Föreningen var representerad på MROs (Museibanornas
riksorganisation) vårmöte den 12 mars av Staffan och
Anders. Det anordnades av Djurgårdslinjen.

Internet

Vår järnvägsvagn stod på Holmen under Almedalsveckan

Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i
Danmark. Hemsidan uppdateras regelbundet och har
under året "besökts” av cirka 42 000 besökare.
Adressen är: www.gotlandstaget.se
En Facebook-grupp om föreningen finns på Internet som
ett komplement till hemsidan.
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Övriga rörelseintäkter (259 431 kr)
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet samt
sommaruthyrning av lägenhet i stationshuset 22 800 kr
samt upplupna intäkter per 31 dec. 2011 för projektet
JVG-plan 236 631 kr

Rörelsens kostnader (-1 543 253 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 -86 000 kr utgör nettokostnader för
personalen, i personal-kostnaderna ingår även kostnaderna för projektledaren för projektet ETAPP 2.
Lönebidrag/anordningsstöd har erhållits med 725 060 kr.

Avskrivningar (-13 528 kr)
Avskrivningar har gjorts av föreningens byggnader samt
immateriella tillgångar med -13 529 kr.

Resultat från finansiella poster (-38 806 kr)
Räntekostnaderna är kostnaderna för upptagna lån i
SWEDBANK och tillfälligt lån i Länsförsäkringar.

Bokslutsdispositioner (-200 000 kr)
Ändamålsbestämda medel balanserade till år 2012.

Årets resultat
Årets resultat är ett överskott på 58 832 kr

28 aug. Invigning av GJ C 44

Kommentarer till resultaträkningen:
Rörelsens intäkter (442 082 kr)
Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 371 322 kr
(2010, 327 897 kr). Övriga intäkter utgörs i huvudsak av
försäljning i butiken 70 760 kr (2010, 62 023 kr).

Lagerförändring (-44 765 kr)
Förändring av lager butik.

Bidrag, gåvor och avgifter (1 197 670 kr)
Kommunala bidrag har erhållits med 56 000 kr . Statliga
bidrag med 100 975 kr och EU-bidrag med 866 380 kr för
projektet JVG-plan.
Övriga bidrag har erhållits med 29 139 kr och utgör
bidrag från enskilda personer och föreningar.
Medlemsavgifter 145 175 kr (2010, 146 085 kr).

28 aug. Uppehåll vid Munkebos

Kommentarer till balansräkning:
Tillgångar: Materiella anläggningstillgångar
(414 303 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 -13 528 kr.

Varulager (183 000 kr)
Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till 183
000 kr exkl. moms.
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Kortfristiga fordringar (291 400 kr)
Momsfordran hos Skatteverket (moms november och
december) 42 842 kr, fordringar för slutredovisning av
projektet JVG-plan/ ETAPP 2 med 217 424 kr, upplupna
intäkter (lönebidrag december) 21 131 kr förutbetalda
kostnader , arrende 2012, 10 000 kr.

Kassa och bank (631 486 kr)
Per bokslutsdatum fanns i föreningens kassa 85 kr Saldot
på plusgirot 10 019kr. Konto i SWEDBANK 621 383 kr.
Föreningen har en checkkredit i SWEDBANK på
200 000 kr som vid bokslutsdatum inte var utnyttjad.

Eget kapital och skulder: Eget kapital (821 620
kr). Ändamålsbestämda medel 538 220 kr
(Ändamålsbetsämda medel till år 2012, 200 000 kr, loket
Klintehamn 49 970 kr, slipersbidrag 288 250 kr).

Långfristiga skulder (588 528 kr)
Föreningen har lån i Sparbanken Gotland.och i
SWEDBANK på 248 528 kr och ett tillfälligt lån i
Länsförsäkringars bank på 340 000 kr.

Kortfristiga skulder (110 276 kr)
Leverantörsskulder 46 814 kr. Skatteskulderna -4 500 kr,
utgörs av inbetald debiterad skatt år 2011 och löneskatt på
pensionskostnader med 1 320 kr.
Övriga skulder är avdragen skatt på utbetalda löner i
december 11 704 kr.
Av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
14 186 kr semesterlöneskuld, social avgifter på lönerna i
december 15 560 kr, upplupna kostnader el 16 292 kr och
medlemsavgifter för år 2012 som har betalats in i
december år 2011, 8 900 kr.

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.

Trafikåret 2010
Trafikåret var på grund av det växlande vädret bättre än
2010. (Nedanstående antal resenärer är räknade per
enkelresa).
På 35 ordinarie trafikdagar (2010: 35) under sommaren
reste 14 726 resenärer med våra tåg. (2010: 12 746)
108 resenärer medföljde ett abonnerat tåg.
Totalt var antalet resenärer 2011: 17 810 (2010: 15 920,
2009: 13 918 (inget Tomtetåg) (2008: 16 384 , 2007: 16
656, 2006: 13 932 (två tomtetåg), 2005: 12 376.)
33 (30) 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 GJ I 812, 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 28 aug. användes för
första gången GJ C 44 i vårt vanliga tåg med Dalhem.
Lokomoton SJ Z4p 397 drog SJ Bop 876 och godsvagnarna GJ I 812, SJ Gsp 300411, SSA Q 022 och SJ
NNsp 320576 (Dolberg)
SlRJ 3 har rullat 482 km, SJ Z4p 312: 0 km (avställd),
SJ Z4p 320: 112 km och SJ Z4p 397: 198 km.
Antalet tågkilometer var 556 km.

2 jan. Tomtetåget. Dalhem på väg mot Munkebos.
28 aug. Påstigning vid Eken.

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,

Tomtetåget avgick den 7 jan. 2 976 enkelresor gjordes
med tågen till och från tomtarna vid Eken.
Under året räknar vi med att cirka 19 000 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.
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I museet hade vi 8 029 besökare under sommaren.
Under året har trafikinstruktionerna uppdaterats.
Inga olyckor eller incidenter har hänt under året.
Det är vi glada för!

Arbetstyrkan
Lars-Åke Johansson har under året varit heltidsanställd
med lönebidrag. Lars-Åke slutade som anställd med
pension den 31 dec. 2011.
Alvar Johansson har varit anställd på 25 %, med
lönebidrag under hela året.

ena längs med banan Hy-Eken samt på ett förnämligt sätt
skött om våra byggnader och lok/vagnar i Hesselby.
Under sex sommarveckor anställdes Connie Åberg och
Beatrice Jägerup 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.

20 juli. Connie sommarjobbade i butiken.
20 juli. Tåget har ankommit från Eken till Hesselby.

Tack vare Arbetsförmedlingens insats Aktivitetsgarantin
Fas 3, har föreningen kunnat ha tolv 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 2009-10 är Thomas
Klintborg anställd från 11 juli, Lennart Holm 1 aug- 31
dec, Sylve Larsson från 1 nov. samt Salla Järvinen från
12 dec.
Dessa anställda som har anställningar på två år, är
mycket välkomna till föreningen och en förutsättning för
att kunna bygga ut järnvägen under 2012.

Tågsläppet anordnades för första gången den 25 april.
Det är en landsomfattande öppethus-dag vid landets
museijärnvägar. 15 aktiva deltog i olika arbeten.
Vår brandvagn utrustades med vattentank och brandspruta. En spåviddsökning på spår 4 utanför Vagnhall 1
åtgärdades, en sliper byttes där, flera andra spikades om.
Butiken och museet vårstädades. Det arbetades vidare
med personvagnen GJ C 44, hastighetstavlor målades.
Jernvägscaféet höll öppet under hela helgen, och
besökande bjöds där på kaffe. Vi hade cirka 25 besökare
under dagen.

Jernvägscaféet
Caféet har varit utarrenderat under sommaren till
Vicktoria Hallgren. Vid Tomtetåget skötte Ulla Lindberg
mfl om försäljningen.

Godsbod
Familjen Jannehag arrenderade under sommaren den
norra delen av godsmagasinet till godsbod. De hyr på fyra
år, betalning sker i form av fri färg till stationshusets
kommande ommålning.

Försäljningsavdelningen
Även denna sommar var leksaksloken mycket populära.
Butikens försäljning under året uppgick till 61 713:-

Marknadsavdelningen
Rälsbult drogs söder om Stall Dalhem den 13 sept. 2011.

Våra anställda har byggt spår mellan Tule och
Åkerkanten södra. De har även byggt plankövergångar
samt planklagt vändskivan. De har skogsröjt siodområd-

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.
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Spårstumpen
Under 2011 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.

28 aug. Ett par av deltagarna vid Museijärnvägens dag.

Museijärnvägens dag 28 aug.

GJ CD 43: Plattformsändarna har färdigställts med nytt
trävirke och renoverade grindar. Nya trappstegskonsoler
har tillverkats av Wickmans smide.En bromsvev har
monterats till vagnen som numera är bromsad.
Invändigt har vagnens tak vitmålats.

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 åttonde
året i rad.

22 juli. GJ C44 för första gången ute på länge! Ännu återstod en hel del
jobb. Foto: Sven Karlsson

Nyförvärv

28 aug. Tåget med GJ C 44 passerade över bron vid Dalhemsån.

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
gjordes 382 enkelresor. Att jämföra med 550 för
motsvarande dag förra året.

Från Järnvägsmuseum har föreningen i många år haft
KlRJ 1 och SJ Z4p 320 som deposition. Föreningen fick i
januari köpa loken för 1 000:- styck.
Vår ”nya”slipersbytare och självgående spikmaskin från
Örebro och Infranord, anlände med Bosse Åkares trailer
till Hesselby den 21 jan.

Maskinavdelningen
Loken: Dalhem: Rånäs Bilfjädrar har tillverkat nya
fjädrar till loket. Dessa monterades inför sommartrafiken
och loket lutar inte längre åt sidan.
GJ C 44: Vagnen färdigställdes till Museijärnvägens
dag. Utvändigt har fönster monterats och den har målats
och linjerats. Invändigt har träpanelen målats och därefter
ådrats av målaren Jerry Jannehag. En linoleummatta lades
in i vagnen. Träbänkar och bagagehyllor har nytillverkats
och monterats i vagnen. Under hösten monterades
elektrifierad gasbelysning i vagnen.

Vår nya Slipersbytare. Foto i Örebro: Mats Runedahl
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Ban & Signalavdelningen
Vår träsemafor i Hy renoverades under våren.
Återstående arbeten på vändskivan har utförts.
Det innebar montering av gångbordens konsoler/räckan
samt montering av gångplank samt stänger till vändskivan
som invigdes vid Museijärnvägens dag.
Sven Karlsson ordnade så vi fick en vattenhäst som stod
i Svedala (längs med linjen Malmö-Ystad) och den kördes på lastbil av Bosse Åkare till Hesselby den 22 sept.
Efter en intensiv renovering var den på plats redan den 17
dec.
En större mängd signalmateriel har föreningen fått i
gåva av JTJ (Jädraås-Tallås Järnväg) Denna transporterades till Hesselby även den av Bosse Åkare

station. Under oktober 2010byggdes sträckan Tule –
Kambshagtorp, 300 m. Spåret gör halt vid vägövergången
vid Kambshagen.
Under våren 2011 inleddes så bygget norrut från Tule.
Spåret har lagts ut ända upp till banvalls-slutet vid
åkrarna söder om Munkebos.
I skrivande stund har spåret justerats och riktats, men
ännu återstår grusningen.
Samtidigt som banan norrut byggdes så har även det
gamla spåret in till Tule grusgrop återuppbyggts, i alla
fall delvis.

20 juli. Montering av ett flertal plankövergångar utfördes.

27 maj. Montering av gångplank till gångborden utfördes

Grusgropen, som användes mellan 1900 och 1924, är idag
övervuxen med skog, men vi har valt att återskapa den
järnvägsmiljö som är typisk för sådana här anläggningar
vid en liten privatbana som Slite – Roma Järnväg var.

Tulebanan i höjd med Stall Dalhem 12 okt. 2011.
17 dec. Vår nya vattenhäst på plats mellan spår 1 och 2

Fastighetsavdelningen
Vår flaggstång har renoverats och fått nytt fundament.

Utbildning
Repetitionskurs med kunskapstest i SÄO genomfördes
vid tre tillfällen under maj-juni.
Utbildningen av tre nya aktiva i trafiken slutfördes under
våren.

Banutbyggnad Etapp II - 2010-2011
Under året avslutades projektet Utbyggand av Gotlands
Hesselby Jernväg, Etapp II. Projektet har inneburit att vi
byggt 1.3 km ny järnväg i båda riktningarna från Tule

Ett annat led i projektet var att registrera de nya trafikplatserna som ska anläggas vid bansträckan hos
Transportstyrelsen. Således blev Kambshagtorp, Tule och
Nygårds inskrivna i rullorna över svenska trafikplatser
under sommaren 2011.
Parallellt med banbygget genomfördes även bygge av
rakbana åt Stall Dalhem. Denna färdigställdes under försommaren 2011. Tyvärr har Stall Dalhem inte klarat
ekonomin och ligger f n ute för försäljning.
I projektet har också ingått att utveckla vår dressincykling. Vi har från Wadstena – Fågelsta Järnvägsmuseiförening fått ett antal begagnade cykeldressiner som f n
genomgår upprustning hos en medlem i Småland. Dessa
ska sedan sättas i bruk på vår bana.
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Spårslutet – Tulebanan i norr mot Munkebos. 25 nov. 2011.

Projektet har avlöpt väl och inneburit ett stort steg
framåt för vår förening vad gäller att bygga ut banan mot
Tule och Roma. Än är våra två banor inte sammanfogade
men det är inte långt borta. Vi är därför mycket nöjda
med Etapp II och resultaten av detta projekt.

Grusvagnen, ett långtidslån från ULJ, renoverades under hösten

Anders Svensson anställdes som projektledare i Etapp
III/IV från den 1 januari 2012.

Roma station. Arkitekt deGyssers förslag till utformning.

Tule station
SJ Z4p 320 provkör vändskivan den 1 okt. 2011.

Banutbyggnad Etapp III-IV
I december 2011 stod det klart att Föreningen Gotlandståget beviljats medel för projektet Utbyggnad av Gotlands
Hesselby Jernväg, Etapp III + IV.
Detta projekt startade vid årsskiftet 2011-12 och ska pågå
i tre år. Samarbete med Roma Kungsgård, Besöksmål
Roma och andra aktörer i bygden är centralt för projektet.
Projektet innebär att banan mellan Munkebos och
Nygårds (över åkrarna) återuppbyggs liksom hela banan
från Kambshagtorp till Roma. 1,3 km järnväg ska alltså
bli 6,6 km!
Nya stationer byggs vid Roma Kungsgård och Roma.
Till dessa stationer, samt Kambshagtorps hållplats, har vi
förvärvat de f d hållplatshusen från Österport i Visby,
Boge och Stora Vede. Dessa byggnader ska restaureras
och ställas upp på sina nya platser. Vid Roma byggs ett
gammalt vattentorn upp och SlRJ:s vändskiva återskapas.
Det faktum att vi fått projektet fyller oss med stor
glädje och tacksamhet över att vi fått förtroendet att
förverkliga våra drömmar och visioner.

Under året har föreningens anställda samt aktiva skött
städning, både ute och inne, löpande underhåll.
Stationen har under sommaren uthyrts veckovis. Under
övriga året har den utnyttjats som rast- och måltidsbod av
våra rallare

Hesselby den 27 maj. 2011
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Slutord
2011 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.
Den positiva anda som råder i föreningen har också gjort
att förmågan att ta sig an nya utmaningar har ökat.
Ny bana, nya fordon och förbättrad organisation är olika
delar i föreningens positiva utveckling. Förhoppningsvis
kan detta bidra till att intresset för vår verksamhet utifrån
ökar och att det leder till fler aktiva medlemmar, fler
besökare och ökade intäkter till föreningen.
Året har dock inte enbart varit positivt med tanke på
den debatt och nya avgifter för museibanor som förts.
Vi har på olika sätt arbetat för att möta detta hot och
fortsätter att följa utvecklingen. Klart är att vi måste ha
en aktiv omvärldsbevakning för att kunna hantera
förändringar i vår omgivning och vi måste fortsatt vara
engagerade i museijärnvägarnas roll på riksplanet.
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Fd Stora Vede hållplats på nuvarande plats. 17 nov. 2011.

Vi blickar nu framåt mot 2012 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.
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