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Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2012
I denna verksamhetsberättelse beskrivs vad som har utförts under året. Det viktigaste för föreningen var
att Regionalfonden Småland Öarna beviljade projektet om Banutbyggnad etapp III + IV.
Styrelsen har under 2012 haft elva protokollförda möten
och handlagt 191 (111) protokollspunkter.
Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har
däremellan tagits i stor omfattning.
Styrelsen sammansättning var efter årsmötet 2012:
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35 medlemmar lyssnade på Kenneth Landgrens föredrag
om sin bok Med Nynäsbanan till Gotland.
Under vår och höst har filmkvällar hållits den första
måndagen i månaderna.

Samverkan med andra museijärnvägar
Föreningen var representerad på MROs (Museibanornas
riksorganisation) vårmöte i Norrköping av Staffan Beijer
Det anordnades av Arbetets museum.
På MRO årsmöte på JTJ 6-7 oktober representerades
föreningen av Staffan Beijer och Anders Svensson.
Diskussionen kring Transportstyrelsens nya avgifter har
dominerat samarbetet inom museibanevärlden även under
2012. Styrelsen för Museibanornas Riksorganisation
medverkade under Almedalsveckan för att genomföra
lobbyverksamhet. Vår godsvagn ställdes för andra året i
rad upp i Visby hamn. Under veckan genomfördes två
seminarier: Dels ett under ledning av Thomas Lange där
veterantågsbranschen och dess förutsättningar presenterades, dels ett med riksdagsman Björn von Sydow med
temat ”Veterantåg, har Sverige råd att ha dem kvar?”.

Mötesverksamhet
Årsmötet 2012 hölls i Hesselbysalen den 1 april.
Vid årsmötet var 38 medlemmar närvarande.
Inga förändringar i styrelsen eller övriga valda skedde.
Staffan Beijer inledde med att berätta om en del händelser
under föreningens första 40 år. Därefter hölls sedvanliga
mötesförhandlingar. Vicktoria hade ordnat en förnämlig
fikabuffé.
Årsmötet avslutades med projektinformation av Anders
Svensson. Anders visade också bilder från Hesselby
under järnvägstiden och från föreningens barndom.
Vår järnvägsvagn stod åter på Holmen under Almedalsveckan.
Björn von Sydow talade.

28 okt. Höstmötet med föredrag av Kenneth Landgren

Höstmötet inleddes med gemensam tågresa till byggplatsen vid Munkebos-Tomtevägen. Bertil Bergström
berättade där om banbygget och schaktningsarbetena på
åkrarna. Vid Jernvägscaféet hade Vicktoria ordnat fika.

Medverkan i Almedalsveckan har visat sig vara ett
viktigt sätt att föra fram våra budskap till de styrande.
I lobbyarbetet har medlemmar i Gotlandtåget medverkat
och vår geografiska placering gör det logiskt att föreningen medverkar på olika sätt.
Den 24 feb. hade vi ett besök av riksdagsmännen Johan
Andersson (s), ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och
suppleant i Trafikutskottet från Östergötland och Christer
Engelhardt (s), en av våra två gotländska riksdagsmän.
Med vid besöket var även bland andra Hanna Westerén,
gotländskt regionråd.
Vi visade runt dem på Hesselby stationsområde och
berättade om vår banutbyggnad och hur den kan
genomföras.
Vi hade även ett bra samtal om villkoren för museijärnvägar, och om hur staten kan underlätta för vår ideella
bransch.
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Ekonomi (Se separat resultat- och balansräkning)

24 feb. Riksdagsmänn besökte Hesselby.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2012 var 1 016 medlemmar, varav 122 ständiga medlemmar. Tillkommer gör
52 föreningar/organisationer. Medlemsantalet är två fler
än under 2011.
Medlemsavgiften för 2012 var oförändrad 225:- för
enskild och 275:- 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.

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.
Under ekonomi vill styrelsen särskilt nämna det mycket
generösa bidraget som föreningen fick av Nils och Anita
Andersson. Bidraget bestod av en fin VW Polo som
föreningen kunde sälja för 49 000:- Tack Nils & Anita!

4 feb. Vintervy från Karbyvägen vid Eken

Kommentarer till resultaträkningen:
Rörelsens intäkter (485 717 kr)
Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 410 353 kr
(2011, 371 322 kr). Övriga intäkter utgörs i huvudsak av
försäljning i butiken 75 364 kr (2011, 70 760 kr).

Bidrag, gåvor och avgifter (863 985 kr)

Internet
Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i
Danmark. Hemsidan uppdateras regelbundet och har
under året "besökts” av cirka 54 000 (42 000) besökare.
Adressen är: www.gotlandstaget.se
En Facebook-grupp om föreningen finns på Internet som
ett komplement till hemsidan.

Kommunala bidrag har erhållits med 50 000 kr.
Statliga bidrag (RAÄ) med 195 275 kr och EU-bidrag
med 379 820 kr för projektet Etapp III/IV.
Övriga bidrag har erhållits med 77 265 kr och utgör
bidrag från enskilda personer och föreningar.
Medlemsavgifter 161 625 kr (2011, 145 175 kr).

Övriga rörelseintäkter (1 118 480 kr)
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet samt
sommaruthyrning av lägenhet i stationshuset 226 564 kr
samt upplupna intäkter per 2011-12-31 för projektet JVGplan 236 631 kr

Rörelsens kostnader (-2 693 147 kr)

Skärmdump från föreningens Facebooksida

Av rörelsens kostnader utgör en stor del kostnaderna för
projektet ETAPP III/IV övrig del avser kostnader för
inköp av varor och materiel samt underhåll och drift av
fastigheter samt rullande materiel. Personalkostnader 451 634 kr utgör nettokostnader för personalen, i
personalkostnaderna ingår även kostnaderna för personal
anställd för projektet ETAPP III/IV.
Lönebidrag/anordningsstöd har erhållits med 823 740 kr.
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Avskrivningar (-21 503 kr)
Resultat från finansiella poster (-31 563 kr)

renovering av stationshus (Boge, Österport, Kambshagtorp) 153 407 kr, loket Klintehamn 65 645 kr och
slipersbidrag 450 066 kr.

Räntekostnaderna är kostnaderna för upptagna lån i
SWEDBANK.

Långfristiga skulder (662 536 kr)

Bokslutsdispositioner (46 593 kr)
Summa ändamålsbestämda medel utnyttjade år 2012
(200 000 kr) och balanserade till 2013 (153 407 kr).

Årets resultat
Årets resultat ett underskott på -289 341 kr

Föreningen har lån i Sparbanken Gotland och i SWEDBANK på 212 536 kr och ett tillfälligt lån i SWEDBANK
bank på 450 000 kr.

Kortfristiga skulder (147 956 kr)
Leverantörsskulder 102 929 kr. Skatteskulderna -4 500
kr, utgörs av inbetald debiterad skatt år 2012 och löneskatt på pensionskostnader med 2 443 kr.
Övriga skulder är avdragen skatt på utbetalda löner i
december 17 270 kr.
Av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
3 837 kr semesterlöneskuld, social avgifter på lönerna i
december 22 576 kr och medlemsavgifter för år 2013 som
har betalats in i december år 2012, 3 400 kr.

1 aug. Stinsen ger stoppsignal med signalflagga till ankommande tåg

Kommentarer till balansräkning
Tillgångar: Materiella anläggningstillgångar (440 636 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 -21 503 kr. En slipersbytare
har anskaffats och renoverats för 47 836 kr.

Varulager (191 415 kr)
Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till 171
415 kr exkl. moms och kollager till ett värde 20 000 kr.

Kortfristiga fordringar (1 387 962 kr)
Kundfordringar 39 669. kr Fordran Tule-stiftelsen 22 677
kr. Momsfordran hos Skatteverket (moms november och
december) 166 105 kr, fordringar hos Tillväxtverket och
Region Gotland för ETAPP III/IV med 1 091 615 kr,
upplupna intäkter, lönebidrag, nystarjobb och FAS 3
(december) 67 595 kr

Kassa och bank (-546 344)
Per bokslutsdatum fanns i föreningens kassa 102 193 kr
Saldot på plusgirot 10 237 kr. Konto i SWEDBANK -668
025 kr. Föreningen har en checkkredit i SWEDBANK på
1 000 000 kr. Föreningen har ett konto i Sparbanken
Gotland 9 250 kr.

Eget kapital och skulder: Eget kapital (663 177:-)
Ändamålsbestämda medel: Riksantikvarieämbetet för

1 aug. P 7 på väg mot 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: Lars
Flemström, bitr. Trafiksäkerhetsansvarig: Roberth
Östergren, Personalfördelare: Staffan Beijer, Banchef
Cba: Daniel Åhlén, Banmästare stf Cba: Tony Åberg,
Signalmästare: Torbjörn Andersson, Fastighetschef CFa:
Klas-Göran Ryström, Försäljningsansvarig: vakant,
Marknadschef: Petra Lindberg.
Kompetensnämnd: Lars Flemström, Staffan Beijer, LarsÅke Johansson, Daniel Åhlén och Petra Lindberg.

Trafikåret 2012
Trafikåret var trots växlande väder sämre än 2011.
Enbart tack vare två Tomtetåg så blev det totala antalet
resenärer bättre än 2011:
Nedanstående antal resenärer är räknade per enkelresa.
På 34 ordinarie trafikdagar (2011: 35) under sommaren
reste 11 906 resenärer med våra tåg. (2011: 14 726)
460 enkelresor gjordes med tre abonnerade tåg.
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Totalt var antalet resenärer 2012: 18 826 (2011: 17 810
2010: 15 920, 2009: 13 918 (inget Tomtetåg) 2008:
16 384 , 2007: 16 656, 2006: 13 932 (två tomtetåg),
34 (33) medlemmar tjänstgjorde i trafiken.
I trafiken har följande rullande materiel använts i de flesta
persontåg: Dalhem (SlRJ 3/1920), resgodsvagnen SlRJ F
7 (1920), boggivagnen GJ Co8 (1935), personvagnen GJ
C 44 och postvagnen GJ CD 43 (1899)
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 26 aug. kördes
tvåtågstrafik. Förutom vårt vanlig apersontåg med
Dalhem så användes lokomoton SJ Z4p 397 som drog SJ
Bop 876 och godsvagnarna SJ Gsp 300411, SSA Q 022
och SJ NNsp 320576.
SlRJ 3 har rullat 510 km, SJ Z4p 312: 0 km (avställd),
SJ Z4p 320: 171 km och SJ Z4p 397: 219 km.
Antalet tågkilometer var 542 (556 km)

samtliga trafikföreskifter. En riskanalys har gjorts. Vi har
även tagit fram en ny handbok i banarbete. Tack vare gott
samarbete mellan museijärnvägarna, så har vi kunnat
använda delar av andras föreskrifter, som inspireration för
oss när vi har skrivit våra nya och förändrat de befintliga
föreskrifterna. Arbetet pågick under hela året, då TS i ett
par omgångar begärde kompletteringar.
På nyåret 2013 beviljades ett nytt säkerhetstillstånd och
det gäller i fem år.
Föreningen har köpt en Dräger, ett alkoholtestinstrument
för att kunna göra slumpvisa kontroller av nykterheten
bland tågpersonalen. Det är ett krav från Transportstyrelsen som vi därmed lever upp till.

Arbetstyrkan
Föreningen anställde Urban Pettersson och Gerry
Cederlund den 1 januari på heltid med nystartsjobb.
Alvar Johansson har varit anställd på 25 %, med
lönebidrag under hela året.

9 juni. P1800-klubben besökte Hesselby
22 sept. Abbonerat tåg på väg mot Munkebos.

Tomtetåget avgick två gånger under 2012. Den 7 jan.
gjordes 3 104 enkelresor gjordes med tågen till och från
tomtarna vid Eken. Den 29 dec gjordes 3 356 enkelresor.
Halfvede Musteri sponsrade med 2 x 150 liter äppelglögg
till Tomtetågen.

Tack vare Arbetsförmedlingens insats Aktivitetsgarantin
Fas 3, har föreningen kunnat ha femton 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.

Under året räknar vi med att cirka 20 000 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 8 093 (8 029)
besökare under sommaren.
Inga olyckor eller incidenter har hänt under året.
Det är vi glada för!

Nytt trafiksäkerhetstillstånd
Från december 2011 har ett stort administrativt arbete
pågått med att ta fram en ny ansökan till TransportVåra anställda byggde grusgropssspåret den 4 sept.
styrelsen (TS) för att få ett förnyat Säkerhetstillstånd.
En tretton sidor omfattande ansökan fylldes i. Den nya
Förutom dem som anställdes under 2010-11 har under
lagstiftning som har tillkommit sedan 2007 samt att vi går
året
anställts: Ellienore Dahlbom 120201-0315, Jonny
från trafik enligt "växling" till trafik "tåg" enligt MRO
Tenggren
120212-0420 samt från 29 okt,, Björn Nilsson
säo (Säkerhetsordning) gör att vi har reviderat nästan
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från 15 mars, Stefan Kraft från 2 maj, Curth Bjurlingh
från 25 juni, Kjell Stengård från 16 juli, Tommy
Andersson från 8 okt, Jan-Åke Andersson från 12 nov.
Dessa anställda som har anställningar på två år, är
mycket välkomna till föreningen och en förutsättning för
att kunna bygga ut järnvägen under 2013-14.
Våra anställda har grusat spåret mellan Tule och
Åkerkanten södra. De har även byggt grusgropsspåret och
plankövergångar De har fortsatt att skogsröja sidoområdena längs med banan Hy-Eken samt på ett förnämligt sätt skött om våra byggnader och lok/vagnar i
Hesselby.
Fyra stycken av de anställda arbetar huvudsakligen med
maskinavdelningens uppgifter i verkstad och vagnhall.
De aktiva medlemmarnas arbetsinsatser i form av fasta
arbetslördagar i Hesselby har fortsatt och är en mycket
viktig del i föreningens verksamhet.

1 aug. Jernvägscaféet.

Godsbod
Familjen Jannehag arrenderade under sommaren den
norra delen av godsmagasinet till godsbod. De hyr på fem
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 75 364:Föreningen har deltagit vid Hjulmarknaden i Stockholm
den 24 nov. samt vid Hushållningssällskapets julmarknad
på Wisby strand 23-25 nov.

23 nov. Föreningen deltog vid Hushållningssällskapets julmarknad på
Wisby strand.

Tågsläppet
För andra gången anordnades Tågsläppet den 22 april i
kombination med vårens arbetshelg. Det är en landsomfattande öppethusdag vid landets museijärnvägar.
På lördagen var vi cirka 15 aktiva som arbetade med
slipersbyten på spår 3, renovering av ställbock, målning
av skyltar, bearbetning av trästolpar till signaltavlemaster,
renovering av traktorn mm. Vi prövade även att grusa
Tulebanan vid spårslutet mot Åkerkanten södra.
Söndagen inleddes med ett härligt och soligt väder.
Aprils varmaste dag var det. Till Hesselby kom straxt
över 100 (20) besökare som tittade på och deltog i våra
arbeten. Vi bjöd på kaffe och kaka i stationshuset och i
Jernvägscaféet serverade Vicktoria sin goda brunchbuffé.
Vi fortsatte med flera av lördagens arbeten, men även
montering av buffertar och svetsningsarbeten på en växel.

Jernvägscaféet
Föreningen tecknade våren 2012 ett treårigt hyresavtal på
helårsbasis med Vicktoria Hallgren. Caféet har under året
sökt och fått serveringstillstånd för alkohol.

Spårstumpen
Under 2012 har tre 16-sidiga nummer samt ett 40-sidigt
40-årsjubileumsnummer (helt i färg), givits ut.
Jubileumsnumret sändes dock ut under mars 2013.
Anders Svensson är redaktör.
Tryckning, adressering samt leverans till Posten och
Bring har utförts av Godrings tryckeri.

Marknadsavdelningen
Tidtabellen har trycks och bladats in i foldern. En ny
upplaga foldrar trycktes dessutom upp. Annonsering har
skett i Gotlandsguiden och i Gotland Just Nu.
Annonsering har också skett i Tågsommar, samt i
Turistföreningens Gotlandstidning som distribuerades på
fastlandet.

Museijärnvägens dag 26 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.
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I samverkan med Gotlands Veteranbilsklubb som arrangerade ett vetranbilsrallye anordnades Museijärnvägens
dag för nionde året i rad.
Vi körde två-tågstrafik med en Z4p-Lokomotor 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 486 (382) enkelresor.

SJ-bussen med släp
En renovering av föreningens SJ-buss påbörjades under
hösten i form av en kvällskurs via Vuxenskolan.
Det SJ-bussläp som föreningen köpte för ett par år sedan
hämtades hem av Bosse åkare i maj

Nyförvärv
26 aug. Växling vid Munkebos på Museijärnvägens dag.

Maskinavdelningen
KlRJ F 307: Allt gammalt virke har tagits bort.
Vagnen har sedan som vår första godsvagnskorg satts på
hjul. Nya lagergafflar, fjädernävar samt detaljer i
upphängningen har tillverkats. Vagnsfjädrar har plockats
fram och den har försetts med hand/tryckluftsbromsutrustning.

Vagnskorgen KlRJ G 310. Tidigare SJ Gmp 300292,
KlRJ N 310 byggd vid Fole 1897 förvärvades av föreningen och har fram till nu stått i Gammelgarn.

Ban & Signalavdelningen
500 bultar för sträckan över åkrarna köptes från ÖSlJ.

17 nov. Utläggning av spårspann med kranvagnen på arbetslördagen

13 mars. KlRJ F 307 under rivning av vagnens virke.

En ny gotländsk Hilding Carlsson-rälsbuss: Förberedelser
för byggnation av en replik med släp har påbörjats under
ledning Anders Johansson.
GJ C 42: Korgen har skruvats fast i ramen och taket har
strukits.
SJ NNsp 320996: Den öppna godsvagnen har under
vintern renoverats.
Från åkeriet Roma Grus AB har föreningen köpt en stor
hög med stenkol. Kolet har förvarats i Svajde. Roma grus
har även sorterat kolet.

Kranvagnen: En av våra överföringsvagnar har gul-målats
och kompletterats med en fd timmerkran (Foco).
En dieselmotor har kopplats till en hydraulpump som
driver Foco-kranen. För att skydda motorn har den byggts
in. Arbetet har gjort till stor del i egen regi. Men till
hydrauliken har externa tjänster köpts in.
På överföringsvagnen har tre sektioner av ett löstagbart
åtta meter långt plankdäck byggts.
Vid banbygget har kranvagnen med gott resultat använts
till att lyfta ut de färdigbyggda spårstegarna.
Slipersbytaren: I mars kom slipersbytaren tillbaka efter
att ha varit på verkstaden i Källunge i nära ett år. Den är
nu ombyggd till 891 mm spårvidd.
Vi bytte 43 sliprar med den på spår 3 under april månad.
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Translast mobilkran och Bosse Åkares två dragbilar med
trailers kom till Hesselby den 17 april för att flytta
lokomotorn SJ Z4p 397 och grusvagnen till Tule station.
Under några veckor i maj – juni rullade åter tåg på spåren
runt Tule. För första gången sedan rivningstågen 1958.
Efterarbeten i form av justering av grus mm krävde stora
insatser av vårt rallarlag. Slutresultatet blev utmärkt!

19 dec. Till Eken hpl har en skivsignal byggts och monterats på plats.

21 april. På bilden övade vi förflyttning i sidled med slipersbytaren.

Fastighetsavdelningen
Skrapning har påbörjats på stationshusets framsida.
Halva godsmagasinet har målats med rödfärg. Virke har
köpts till östra gaveln. El-anslutning under mark finns nu
till semaforen i Hesselby.

Utbildning
En eldarkurs med sex deltagare hölls vid åtta tillfällen
under våren. Inför trafiken hade vi SÄO repetition och
trafikinstruktionsutbildning vid två tillfällen.
En kurs för Tågklarerare genomfördes 9-10 juni med
Sven Block som lärare. 10 deltagare.
Ett samarbetsavtal tecknades mellan föreningen och
Vuxenskolan under nov.

Hållplatshuset från Stora Vede, som skänktes till
föreningen av Bosse Grönvall, transporterades till Tule
under mars. Det stod sedan ett tag i väntan på att någon
skulle förbarma sig över det. Denne någon blev Lars-Åke
Holmgren som under försommaren tog tag i renoveringen. Under några veckor utförde Lars-Åke stordåd och
återställde huset till ett skick som motsvarar tidigt 50-tal.
I juli 2012 ställdes huset på plats av Gary och rallarna vid
den nya Kambshagtorps hållplats. Vid hållplatsen byggdes en plattform ned betongkant och vips hade en fin
hållplats från 50-talet skapats.
Erik Hargeby tog sig an den lilla vaktkuren från Tingstäde och renoverade denna under våren. Kuren hämtades
hem under arbetshelgen i maj och ställdes upp som
vaktkur vid Tule grusgrops växel. Till denna lastplats har
en skivsignal av GJ-modell förfärdigats av Rolf Buskas,
Bengt Nilsson och Curth Bjurling. Signalen skall
monteras upp till trafikstarten.

Projektet utbyggnad av GHJ, etapp III + IV
Det stora arbetet under våren 2012 var att grusa banan
mellan södra åkerkanten och Kambshagtorp.

28 sept. Den fd. bomkuren från Tingstäde på sin nya plats.

17 april. SJ Z4p 397 lyftes ned på spår 1 vid Tule station.

Under vintern 2012 inlämnade föreningen ansökan om att
få fastställa järnvägsplan för sträckan Munkebos – Roma
till Trafikverket. Ansökan behandlades och vissa
kompletteringar gjordes. En ny utställning hölls under
våren 2012 i Visby och Stockholm.
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Den 4 juni undertecknades avtalet kring åkrarna vid
Munkebos. Föreningen fick bygga järnväg över de två
markägarnas åkrar och knyta ihop de två banhalvorna vid
Hesselby och vid Tule. Avtalet slöts i gott samförstånd
och bygger på att markägarna genom inbördes markbyten
får fält som i stort sett motsvarar den tidigare arealen.
Föreningen köpte marken för banvallen.
Den 6 okt. vann järnvägsplanen laga kraft, vilket innebar
byggstart för banan Munkebos – södra åkerkanten.
Samtidigt som järnvägsplanen fastställdes genomförde
föreningen upphandlingar enligt Lagen om Offentlig
Upphandling, LOU. I dessa upphandlingar utvaldes Bara
Mark AB för markarbeten, Gotlandsflis för slipersleveranser och Roma Grus för grusleveranser.

21 nov. Plankövergången vid Tomtevägen hade byggts och monterats.

20 okt. Grävning för diken till banan över åkrarna pågick.

Boge fd hållplatshus under renovering vid Tule.

Under oktober månad 2012 byggdes banvallen och sedan
var det dags för banbygge. I detta banbygge invigdes
föreningens nya kranvagn, med vilken färdigspikade
spårspann lades ut. Efter en del barnsjukdomar visade sig
kranvagnen fungera bra. Som mest utlades 90 m spår på
en dag!

Under hösten 2012 hämtades Boge f d hållplats hem till
Tule. Huset har delvis renoverats och är nu i betydligt
bättre skick än när det ankom Gotlandståget. Under våren
2013 ska huset färdigställas och placeras på sin nya plats
vid Roma kungsgård.

19 dec. Semaforen till Tule var klar. Arbete på Roma Kungsgård hade
påbörjats
Med hjälp av en jigg byggdes spårspannen bankom Vagnhall 1.

Målet var att kunna nå Tule före Tomtetåget, men en
tidigt vinter och brist på 25-kilosräls gjorde att vi inte
riktigt nådde vårt mål. Men vi kom långt och 19 januari
2013 förenades Tule och Hesselby rälsledes.

Arbeten har också gjorts på signaler mm. Curth Bjurling
har byggt skivsignaler till Tule grusgrop och Eken, samt
T-semaforer till Tule och Roma kungsgård. Stefan Krafft
har renoverat växeltungslås som ska monteras på växlarna
vid Tule och Tule grusgrop. Dessutom har vi genom
Bosse Åkare hämtat hem växel- och signalutrustning från
Jädraås, samt räls från Skånska Järnvägar i Brösarp.
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Projektet löper vidare. Det har försenats en del genom att
fastställandet av järnvägsplanen tog längre tid än beräknat. Stora insatser har dock hämtat in en del av denna
försening och till våren kan vi se fram emot öppnandet av
den första deletappen Hesselby - Tule.

Precis som i fjol skriver vi även i år att året har dock inte
enbart varit positivt med tanke på den debatt som förts
om nya avgifter för museibanor.
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.
Vi blickar nu framåt mot 2013 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 föreningsarrangemang samt i form av gåvor och bidrag.

Hesselby den 7 april 2013
Grusning pågick vid Åkerkanten södra den 21 april.

Tule station
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.
Köket har byggts om i Tulestiftelsens regi till ett
utseende som passar 40-talet.
Inredning av ett sovloft på vinden påbörjades på hösten.
Sovloftet byggs då expedition och väntsal inte blir
tillgängliga för de boende när trafiken startar.

Torbjörn Andersson Staffan Beijer L-Å Johansson

Bengt Nilsson

Daniel Åhlén

Anders Svensson Roberth Östergren

Hilbert Karlqvist
Adjungerad kassör

20 juni. Det nyrenoverade köket i Tule station.

Slutord
2012 har inneburit ännu ett expansivt år för Föreningen
Gotlandståget. Stora steg framåt har med projektet som
gör att vi når Roma.
Den positiva anda som råder i föreningen har också gjort
att förmågan att ta sig an nya utmaningar har ökat.
Ny bana, nya fordon, nytt trafiktillstånd 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.
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