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Gotlands Hesselby Jernväg banutbyggnad etapp III/IV under 2013.
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Mötesverksamhet
Årsmötet 2013 hölls i Hesselbysalen den 7 april.
Vid årsmötet var 38 medlemmar närvarande.
Innan årsmötet inleddes åkte deltagarna gemensamt till
Tule och Kambshagtorp. Hela styrelsen fick förnyat
förtroende. Anders Svensson berättade om vad som
händer i projektet framöver. Vicktoria hade ordnat fika
och två lotterier såldes.

7 april. Årsmötesförhandlingarna i Hesselbysalen.

Höstmötet hölls den 10 nov.
Under vår och höst har filmkvällar hållits den första
måndagen i månaderna.

Samverkan med andra museijärnvägar
Lars Flemström deltog i MRO (Museibanornas riksorganisation) säkerhetsseminarium i Motala i januari.
Föreningen representerades av Staffan Beijer på MRO
vårmöte i Malmö i mars. Ante medverkade på renoveringsseminariumet i Västervik i september. På MRO
årsmöte i Munkedal representerades föreningen av
Staffan Beijer.
Uppmärksamheten kring Transportstyrelsens föreslagna
nya avgifter har medfört att museijärnvägarna har blivit
befriade eller fått kraftigt sänkta avgifter. Museibanornas
Riksorganisation (MRO) och vårt lobbyarbete har givit
resultat.
Tillsammans med styrelsen för MRO och JHRF (Järnvägshistoriska riksförbundet) medverkade vi för tredje
gången under Almedalsveckan för att genomföra
lobbyverksamhet. Som vanligt användes vår banfinka SJ
Gsp 300411. Dagarna innan så renoverades vagnen av
Almedalsgruppen.
Under veckan genomfördes två seminarier: ”Vem tar
ansvar för kulturarvet” med bl a riksantikvarien Lars
Amréus och ett seminarium om det nya säkerhetssystemet
ERTMS

Vår järnvägsvagn stod åter på Holmen under Almedalsveckan.
Foto: Åke Paulsson
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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.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2013 var 1 038 medlemmar, varav 123 hedersmedlemmar och ständiga medlemmar. Tillkommer gör 70 föreningar/ organisationer.
Medlemsantalet är 22 fler än under 2012.
Medlemsavgiften för 2013 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.

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.

5 maj. Invigningstal vid Tule station

Kommentarer till resultaträkning
Rörelsens intäkter (701 674 kr)
Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 568 679 kr,
dressinuthyrning 17 531 kr. Övriga intäkter utgörs i
huvudsak av försäljning i butiken 115 464 kr.

Bidrag, gåvor och avgifter (3 006 840 kr)

Internet
Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i
Danmark. Hemsidan uppdateras regelbundet och har
under året "besökts” av cirka 64 000 (54 000) besökare.
Adressen är: www.gotlandstaget.se
Vår Facebook-grupp om föreningen finns på Internet
som ett komplement till hemsidan. Den har idag över
1 000 följare och är idag föreningens snabbaste kanal till
de som är intresserade av oss. Möjligheten att direkt från
en smartphone lägga ut bilder från verksamhet och
banbygge har blivit en stor tillgång för föreningen.

Kommunala bidrag har erhållits med 50 000 kr .EUbidrag med 2 738 537 kr för projektet Etapp III/IV.
Övriga bidrag har erhållits med 47 533 kr och utgör
bidrag från enskilda personer och föreningar.
Medlemsavgifter 170 770 kr

Övriga rörelseintäkter (62 629 kr)
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet samt
sommaruthyrning av lägenhet i stationshuset 29 360 kr
samt upplupna intäkter per 2013-12-31 Etapp 3/4
33 269 kr
Rörelsens kostnader (-3 868 088 kr)
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 442 293 kr utgör nettokostnader för personalen, i
personalkostnaderna ingår även kostnaderna för personal
anställd för projektet ETAPP III/IV.
Lönebidrag/anordningsstöd har erhållits med 825 428 kr.
Avskrivningar (-23 096 kr)

Skärmdump från Facebooksidan

Resultat från finansiella poster (-74 913 kr)
Räntekostnaderna är kostnaderna för upptagna lån och
utnyttjad checkkredit i SWEDBANK.
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17 maj. Abonerat tåg till Tule station.

1 sept. Sista tåget från Tule Museijärnvägens dag. Ett tåg med två lok

Bokslutsdispositioner (153 407 kr)
Summa ändamålsbestämda medel från år 2012 utnyttjade
år 2013 med ändamål renovering av ”Österport”.

kr, avser för mycket utbetalt till förening i projektet
”Järnvägsplan”.

Årets resultat (-41 435 kr)
Årets resultat ett underskott.

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 -23 096 kr

Kortfristiga skulder (488 317 kr)
Leverantörsskulder 317 541 kr. Skatteskulder löneskatt på
pensionskostnader med 2 211 kr. Övriga skulder är
avdragen skatt på utbetalda löner i december 16 972 kr
och skuld till K Landgren, 75 000 kr.
Uupplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
10 610 kr semesterlöneskuld, social avgifter på lönerna i
december 21 114, upplupen kostnad ”Bygg & Restaurering Gotland (Österport) 31 200 kr och el 10 193.
Medlemsavgifter för år 2014 som har betalats in i december år 2013, 1 475 kr.

Varulager (218 550 kr)
Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till 164
808 kr exkl. moms och ett kollager till ett värde 53
742 kr.
Kortfristiga fordringar (1 449 884 kr)
Kundfordringar 20 782 kr.Skattefordringar inbetald
preliminärskatt år 2013 4 500 kr Fordran Tule-stiftelsen
13 763 kr. Skattekontot saldo 9 022 kr. Momsfordran hos
Skatteverket (moms november och december) 143 978 kr,
Fordran hos Vuxenskolan 23 000 kr Fordringar hos
Tillväxtverket och Region Gotland för ETAPP III/IV med
1 192 779 kr, upplupna intäkter, lönebidrag, nystarjobb
(december) 23 716 kr
Kassa och bank (-753 455)
Per bokslutsdatum fanns i föreningens kassa 1 990 kr
Saldot på plusgirot 96 603 kr. Konto i SWEDBANK -969
588kr. Föreningen har en checkkredit i SWEDBANK på
1 000 000 kr. Konto i Sparbanken Gotland 118 540 kr.
Eget kapital och skulder: Eget kapital (534 921 kr).
Varav ändamålsbestämda medel loket Klintehamn 78 570
kr och slipers 503 728 kr.
Långfristiga skulder (311 281 kr)
Föreningen har lån i Sparbanken Gotland 19 000 kr i
SWEDBANK på 157 544 kr och hos LEADER 134 737

2 juni. Sommarens första ordinarie trafikdag. Dalhem vid Tule stn.

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:
Kent Klasén, Försäljningsansvarig: vakant, Marknadschef: Petra Lindberg.
Kompetensnämnd: Lars Flemström, Staffan Beijer, LarsÅke Johansson, Daniel Åhlén och Petra Lindberg.
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Trafikåret 2013

Cykeldressiner

Trafikåret var trots bra turistväder bättre än 2012.
En stor del av trafikökningen tror vi beror på att vi
öppnade trafiken till Tule station.
Nedanstående antal resenärer är räknade per enkelresa.
Vid invigningen av Tulebanan den 5 maj gjordes 526
resenärer.
På 38 ordinarie trafikdagar (2012: 34) under sommaren
reste 15 401 resenärer med våra tåg. (2012: 11 906)
Antalet personkilometer var: 56 327.
843 enkelresor gjordes med nio abonnerade tåg.
Totalt var antalet resenärer 2013: 20 862 (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), 37 (34) medlemmar tjänstgjorde i sommartrafiken.

Under icketrafikdagar under sommaren har våra besökare
kunnat hyra dressin och cykla till Tule. Från WadstenaFågelsta Järnväg har vi fått ett antal cykeldressiner. Två
av dem har renoverats av vår medlem Christer Ahlberg.

19 jan. Guldspiken slogs i

7 april. Provkörning i samband med årsmötet. Tule station

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
eller vid lokskada på Dalhem.
Under Museijärnvägens dag den 26 aug. kördes tvåtågstrafik. Förutom vårt vanliga persontåg med Dalhem så
användes lokomoton SJ Z4p 397 som drog SJ Bop 876
och godsvagnarna SGJ P 430, SJ Gsp 300411 och en
betvagn. MDR127p 3422 (Ukkasinen) användes för
brandbevakning.
SlRJ 3 har rullat 716 km, SJ Z4p 312: 0 km (avställd),
SJ Z4p 320: 168 km och SJ Z4p 397: 1 379 km.
Antalet tågkilometer var 1 364 km (542) km)

Tulebanan sammanfogades 19 januari
När snart 41 år hade gått sedan föreningen bildades nådde
vi det mycket viktiga etappmålet - sammanbindningen av
Tulebanan med banan Hesselby över åkrarna.
Den 19 januari anordnades ett invigningståg. Under högtidliga former kunde guldspiken slås i därefter fortsatte
tåget ned till Kambshagtorp.
GHJ:s två banhalvor satt därmed ihop och vi har nu 3,5
km sammanhängande bana Hesselby – Kambshagtorp.

För tredje gången anordnades Tågsläppet den 21 april.
De flesta järnvägsmuseiföreningar i Sverige höll sina
verkstäder öppna för allmänheten denna dag. Totalt kom
det 65 besökare till Hesselby. De visades runt på
stationen och bjöds på kaffe och kaka.

Tågsläppet anordnades den 21 april.

Till sommaren fick vi två ”nya” cykeldressiner

Dalhem förbereddes inför besiktning. En antal sliprar
byttes. En spårviddsökning åtgärdades. GJ C 42 tvättades
ren och en sida hann målas. Hastighetstavlor till Tule
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gjordes i ordning. På Tule station drogs bantelefonen in i
stinsexpeditionen.

Augustisvängen med mål vid Hesselby station.
Dagen avslutades med gemensam middag för våra aktiva
i Jernvägscaféet, gott! Tack Vicktoria. Vi körde tvåtågstrafik 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 580 (486) enkelresor.

30 april. Resning av semaforen vid Tule station skedde.

Invigningen av Tulebanan den 5 maj
Inför invigningen utfördes under de sista dagarna en stor
mängd arbeten som alla gjorde det möjligt att få banan
färdig till invigningen.
Gotlands Landshövding Cecilia Schelin Seidegård
invigde Tulebanan i ett fantastiskt väder. Invigningståget
avgick klockan 1500 från Hesselby station. Det drogs av
SlRJ 3 Dalhem med fyra personvagnar och resgodsvagn.
Vid Munkebos gjordes ett uppehåll. Landshövdingen
höll tal och klippte sedan av bandet. Vid Tule var nära ett
hundratal människor som mötte upp tåget. Vid Tule bjöds
det på förfriskningar.
Staffan Beijer höll ett tal där han tackade till alla som
har gjort detta stora steg för fören-ingen möjligt. Mitt
under talet kom Tomtefar ut från jordkällaren vid Tule.
Därefter var det dags för återfärd till Hesselby.
Hedersgästerna bjöds på smörgåstårta i vagnhallen.
Ett stort mål har nåtts och det firade vi med en härlig
invigningsdag. 522 enkla resor gjordes under dagen.

1 sept. Avgång under museijärnvägens dag från Tule.
Foto Sven Karlsson

Tomtetåget avgick den 28 december.
För första gången avgick Tomtetåget till Tule station, dit
våra två tomtar hade flyttat. Ett tåg med två lok gick i
skytteltrafik och 4 618 enkelresor gjordes. Halfvede
Musteri sponsrade med 200 liter äppelglögg till
Tomtetågen.

28 dec. Tomtetåget vid Tule station. Foto: Peter Wigren

Under året räknar vi med att cirka 22 000 har besökt
Hesselby stationsområde under året.
Staffan Beijer har varit Turfördelare under året. Även i
år har personalläget förts in fortlöpande på hemsidan.

5 maj. Bandklippning vid invigningen.

Museijärnvägens dag 1 september
Museijärnvägens dag är vår säsongsavslutning. De flesta
turister har då åkt hem, men det är den dagen då vi kan
göra det lilla extra.
Vi körde för tionde gången med tvåtågstrafik och det var
första gången med tvåtågstrafik till Tule station. Vid två
tillfällen blev det tågmöten på Tule. Dagen var även ett
samarrangemang med Veteranbilsklubben. Dem körde

3-5 juli. Rivning av spår skedde vid ett par tillfällen i Kumla
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Dressinuthyrning under icke trafikdagar genomfördes
även denna sommar. I museet hade vi 9 875 (8 093)
besökare under sommaren.
En markbrand på södra sidan av bron över Dalhemsån
uppstod vid trafiken den 23 juni. Den släcktes av
Dalhems brandkår Inga andra olyckor uppstod under året.
Ett antal tillbud skedde som har hanterats enligt
föreningen regler.

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.

Nytt trafiksäkerhetstillstånd
Föreningen fick under vintern av Transportstyrelsen ett
förnyat säkerhetstillstånd för. Ett omfattande arbete
pågick från december 2011 med att ta fram en ansökan
för nytt säkerhetstillstånd.
Säkerhetsgruppen arbetade under våren med att revidera
trafikföreskrifterna inför tågtrafiken till Tule.
De åtgärder som utfördes på den smala banken över
åkrarna, redovisades i oktober med ett protokoll till
Transportstyrelsen som därefter lämnade godkännande av
bandelen Munkebos – Kambshagtorp.

Grusning av banvallen över åkrarna. 16 april.

Förutom dem som anställdes under 2011-12 har under
året anställts: Susanne Pettersson jan-april, Leif
Pettersson feb-nov, Per Nyström från aug, Staffan
Henricson sept-dec, Kristina Fontell från nov.
De anställda har i allmänhet anställningar på till att börja
med två år. Dem är mycket välkomna till föreningen och
en förutsättning för att kunna bygga ut järnvägen under
2013-14.

5 juli. En kolbrygga byggdes inför Almedalsveckan vid vattenhästen

Arbetstyrkan
Föreningen har under året haft Urban Pettersson och
Gerry Cederlund anställda på heltid med nystartsjobb.
Alvar Johansson som varit anställd på 25 % under många
år, avled alltför ung under vintern. Föreningen deltog vid
hans begravning.

7 april. Provkörning i samband med årsmötet. Kambshagtorp hpl

12 april. Släden fördelade makadamen jämnt.

Våra anställda har byggt perrongen i Tule. Grusat banan
över åkrarna och under sommaren arbetat med att bredda
södra delen av banvallen över åkrarna. De har även på ett
förnämligt sätt skött om våra byggnader och lok/vagnar i
Hesselby. Tre 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.
Vårens arbetshelg 27-28 april var fokuserad på banarbeten och förberedelser inför invigningen. En mängd skyltar
och lutningsvisare sattes upp längs med banan.
Dalhem besiktades, bantelefon installerades på Tule.
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Spårstumpen
Under 2013 har två 16-sidiga nummer samt 24-sidigt
(med verksamhetsberättelsen) givits ut. Sp 120 sändes
dock ut först under januari 2014 pga strul med
tryckningen. Anders Svensson är redaktör.
Tryckning, adressering samt leverans till Posten och
Bring har utförts av Godrings tryckeri.

Marknadsavdelningen
10 april. Banarbete vid grusgropsspårets växel

Arbetshelgen innehöll även trevligt samkväm och
övernattning för dem som ville. Vi hade besök från
fastlandet, fem aktiva där tre av dem firade 10 år sedan de
var här vid valborg 2003.

Tidtabellen har trycks och bladats in i foldern. En ny
upplaga foldrar trycktes upp. Annonsering har skett i
Gotlandsguiden, GA/GT och i Gotland Just Nu.
Annonsering har också skett i Tågsommar, i Turistföreningens Gotlandstidning som distribuerades på fastlandet och i Arbetsams Museiguiden. I den sistnämnda har en
stor annons om projektet förekommit.

Jernvägscaféet
Föreningen tecknade våren 2012 ett treårigt hyresavtal på
helårsbasis med Vicktoria Hallgren. Caféet har under året
haft öppet i samband med tågtrafiken samt för sällskap
under hela året.

4 dec. Renovering av spårrensaren pågick under hösten.

Maskinavdelningen
27 april. Provkörning vid Munkebos i samband med arbetshelgen.

Godsbod
Familjen Jannehag arrenderade under sommaren den
norra delen av godsmagasinet till godsbod. De hyr på fem
år, betalning har skett i form av fri färg till stationshusets
pågående ommålning.

KlRJ F 307: Återmontering av virke i väggar/golv har
pågått.
GJ C 42: Renoveringen av vagnen har fortsatt med
målning in- och utvändigt. Målsättningen är att vagnen
tas i trafik 2014.
Spårrensaren: Renoveringen påbörjades under hösten.
Dalhem: Lokets regultator har renoverats hos Acke
Rising.

Försäljningsavdelningen
Även denna sommar var leksaksloken mycket populära.
Butikens försäljning under året uppgick till 88 402:(75 364:-) Föreningen har deltagit vid Hushållningssällskapets julmarknad på Wisby strand 22-24 nov.

13 nov. GJ C 42 efter en ut- och invändig renovering

SJ-bussen med släp
En renovering av föreningens SJ-buss fortsatte under
våren och hösten i form av en kvällskurs via VuxenFöreningen Gotlandståget, Hesselby Jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166, 622 56 Dalhem
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skolan. Under året har föreningen fått ytterligare ett SJbussläp i gåva.

Nyförvärv
Inga vagnar/korgar har förvärvats under året.

deltagare, tågklarerarutbildning (tkl) med sju deltagare,
repetitionsutbildning i SÄO för all trafikpersonal och en
bussrenoveringskurs med fyra deltagare.
Varje tågavgång är ett kultursamarrangemang med
Vuxenskolan genom guidningen vid Tule och Eken.

Ban & Signalavdelningen
Den 18 april besiktades den gamla banan. Dagen efter
besiktades den nya banan. Det är Sven Andersson från
Uppsala som säkerhetsbesiktar den gamla banan och gör
en ibruktagarbesiktning av den nya banan.
På köpet har vi fått vår bana uppmätt på metern när.
Banan Kambshagtorp-Hesselby blev godkänd för trafik.

12 mars. Skördaren i arbete söder om Kambshagtorp.

Projektet utbyggnad av GHJ, etapp III + IV

19 april. Ibruktagandebesiktning av den nya banan.

Vid ibruktagandebesiktningen i bedömdes banvallen
närmast åkerkanten södra vara för hög och smal. Detta
åtgärdades temporärt under sommaren med slipersankare
och sänkt fart. Under september täckdikades en längre
sträcka av dikena. Genom att basen för banvallen därmed
har breddats, har utrymme skapats för att kunna sidtippa
först makadam och sedan jord från jordhögen i Tule.

Under 2013 har föreningen tagit stora steg framåt i utvecklingen tack vare projektet. I januari 2013 knöts de
två banorna runt Hesselby och Tule samma till en. Detta
skedde vid en liten ceremoni på åkrarna där ordförande
Staffan Beijer höll ett tal och projektledaren Anders
Svensson slog i guldspiken som markerade sammanknytningen av banorna. Därefter rullade det första tåget från
Hesselby till Tule sedan 1958. Under våren genomfördes
sedan ett antal förberedelser inför banans öppnande.
Dessa omfattade allt från utbildningar till färdigställande
av spåret samt montering av signaler.

16 juli. Dikes- och schaktningsarbetena har slutförts.

18 juli. Framsidan av stationshuset målades inför sommartrafiken

Fastighetsavdelningen
Skrapning och målning har skett av stationshusets
framsida. Sedan i höst är Kent Klasén fastighetschef.

Utbildning
I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan hade vi
följande studiecirklar: Trafikutbildning med fyra

I maj 2013 invigde Landshövding Cecilia Seidegård
Schelin den nya banan till Tule. I solens sken hade
hundratals människor samlat för att vara med om denna
stora dag. Efter invigningen bjöd föreningen de inbjudna
på mingel i Vagnhall 1.
Trafiken till Tule under sommaren 2013 blev en succé
och för första gången passerade resandeantalet 10 000 på
en säsong. Trafiken innebar också att vi för första gången
kunde ha två bevakade stationer med tåganmälan med
mera mellan två tågklarerare.

Föreningen Gotlandståget, Hesselby Jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166, 622 56 Dalhem
www.gotlandstaget.se e-post: info@gotlandstaget.se

räddades. I skrivande stund återstår dock arbeten på båda
husen och de är ännu inte utplacerade på sina nya platser.
Den positiva utveckling som föreningen genomgått de
senaste åren fick en ordentlig skjuts framåt under 2013.
Framförallt har GHJ nu alltmer blivit en riktig järnväg där
känsla av resa infinner sig mer än förr. Vi ser därför
framåt 2014 mot att ytterligare utvidga banan till Roma
kungsgård och på så sätt ge en ännu bättre upplevelse för
våra besökare.

27 aug. Väg- och bygnnadsgrus byggde ersättningsvägen vid Roma
kanal

Nya moment i trafiken tillkom också, inte minst vad
gäller signaler. Biljettsystemet har utvecklats med flera
biljettyper, bland annat enkla resor.

6 sept. Österport stationshus. Renoveringen har just påbörjats.

26 nov. Banbygget söder om Kambshagtorp

Under hösten 2013 inleddes banbygget från Kambshagtorp till Roma. Under oktober till december byggdes
banan ut till en punkt c:a 2.2 km från Roma. Under denna
tid togs två stora partier räls hem från Kumla och Arvidsjaur. Denna räls har lagts i den nya bansträckan.
Under året har projektet låtit bygga 1,8 km ersättningsvägar mellan Kambshagtorp och Roma Kungsgård.
Bygget har gjorts enligt den överenskommelse som har
träffats med markägarna.

14 okt. Österport stationshus blir stationshus i Roma efter renovering.

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.

14 okt. Fd Boge hållplatshus har renoverats för Roma kungsgård stn.

2013 var också året då de två f d stationerna från
Österport och Boge till stor del renoverades och därmed

Provkörning vid den nybyggda perrongen i Tule. 16 mars.
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Det under 2012 förändrade köket har under året målats i
ett utssende som passar 1940-talet.
Inredning av ett sovloft på vinden som påbörjades
hösten 2012 fortsatte under 2013. Till sommaren kunde
det provisoriskt användas för två nyinköpta sängar.

14 juni. Det halvfärdiga sovloftet på Tule station

Slutord
2013 var ännu ett expansivt år för Föreningen Gotlandståget. Att inviga och kunna trafikera banan till Tule var
ett stort mål som vi lyckades med.
Vi blickar nu framåt mot 2014 då vi jobbar vidare mot
att kunna nå vårt största mål. Roma.
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 6 april 2014

Torbjörn Andersson Staffan Beijer

Bengt Nilsson

Daniel Åhlén

L-Å Johansson

Anders Svensson Roberth Östergren

Hilbert Karlqvist
Adjungerad kassör
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Resultaträkning
Belopp i kr

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

701 674
3 006 840
62 629
3 771 143

485 717
863 985
1 118 480
2 468 182

u210 013
u3 215 783
u442 292

u239 334
u2 025 329
u486 387

u23 096
u120 041

u21 503
u304 371

112
u74 913
u194 842

124
u31 687
u335 934

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

153 407
u41 435

46 593
u289 341

Årets resultat

u41 435

u289 341

Rörelsensointäkter
Bidrag/ogåvoroochoavgifter
Övrigaorörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköpoavomateriel
Övrigaoexternaokostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningaroavomateriellaoocho
immateriellaoanläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkteroocholiknandeoresultatposter
Räntekostnaderoocholiknandeoresultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

UU5 745
3E U96
L6L 499
4L7 54E

U36 476
39 863
L64 U97
44E 636

4L7 54E

44E 636

UL8 55E
UL8 55E

L9L 4L5
L9L 4L5

UE 78U
4 5EE
L89 763
L U34 839
L 449 884

39 669
F
L88 78U
L L59 5LL
L 387 96U

F753 455

F546 344

9L4 979

L E33 E33

L 33U 5L9

L 473 669

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnaderäochämark
Maskineräochäandraätekniskaäanläggningar
InventarierÖäverktygäochäinstallationer

SummaManläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaroräochäförnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övrigaäfordringar
Förutbetaldaäkostnaderäochäupplupnaäintäkter
Kassa och bank
SummaMomsättningstillgångar
SUMMAMTILLGÅNGAR
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834EEEF8U45

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

534 9UL
534 9UL

663 L77
663 L77

534 9UL

663 L77

F
3LL U8L
3LL U8L

45E EEE
ULU 536
66U 536

3L7 54L
U ULL
9L 97U
74 593
486 3L7

LEU 93E
FU E57
L7 U7E
U9 8L3
L47 956

L 33U 5L9

L 473 669

EGETMKAPITALMOCHMSKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Egetäkapitaläiäideellaäföreningaräochästiftelser

SummaMegetMkapital
Långfristiga skulder
Övrigaäskulderätilläkreditinstitut
Övrigaälångfristigaäskulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övrigaäskulder
Upplupnaäkostnaderäochäförutbetaldaäintäkter

SUMMAMEGETMKAPITALMOCHMSKULDER

