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!
6 april. Årsmötesförhandlingarna i Hesselbysalen.

Hela styrelsen fick förnyat förtroende. Vicktoria hade
ordnat fika och två lotterier såldes.

Höstmötet hölls den 10 nov.

Roberth Östergren ordnade den 31 mars ett mycket
intressant studiebesök för styrelsen och aktiva
medlemmar på Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde.
Vi började med att titta på flygplanen och skans 4.

För första gången fanns det till höstmötet anslutande tåg,
så att Romabor och andra kunde kliva på vid Roma
kungsgårds station. Leif Elgh berättade med bilder
initierat om trefotsbanan Falkenbergs järnväg. Om att
Ullared varit en järnvägsknut med en trefotsbana till
Falkenberg och en normalspårig till Varberg.
52 medlemmar och andra intresserade besökte höstmötet.
Under vår och höst har filmkvällar hållits den första
måndagen i månaderna.

!
31 mars. Studiebesök på Försvarsmuseet i Tingstäde.

Rolf Larsson guidade sedan i museets huvudbyggnad och
berättade om den gotländska militärhistorien och hur
museet kom till och hur det har utvecklats.
Efter studiebesöket höll vi styrelsemöte.
Det var första gången på många år som vi har hållit ett
styrelsemöte på extern plats. Ett särskilt tack till Rolf
Larsson, Tor Karlsson och Roberth Östergren.

Mötesverksamhet

Årsmötet 2014 hölls i Hesselbysalen den 6 april.
Vid årsmötet var 35 medlemmar närvarande.
Innan årsmötet inleddes åkte deltagarna gemensamt till
Tule och Kambshagtorp.

!
9 nov. Höstmötet hölls i Hesselbysalen.

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 Nässjö. Vid MRO höstmöte som hölls hos
Skånska Järnvägar i Brösarp 4-5 oktober deltog Staffan
Beijer och Anders Svensson.
Tillsammans med styrelsen för MRO och JHRF (Järnvägshistoriska riksförbundet) medverkade vi för fjärde
gången under Almedalsveckan för att genomföra
lobbyverksamhet.
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oss. Möjligheten att direkt från en smartphone lägga ut
bilder från verksamhet och banbygge har blivit en stor
tillgång för föreningen.

Som vanligt användes vår banfinka SJ Gsp 300411, under
perioden 30 juni- 4 juli.
Medverkan i Almedalsveckan har visat sig vara ett viktigt
sätt att föra fram våra budskap till de styrande.

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.
Hilbert är helt enkelt ovärderlig för föreningen.
Styrelsen anser att det är väl investerade pengar som
föreningen lägger på ekonomiadministrationen.
Efter önskemål från Tillväxtverket så uppdrog årsmötet
att styrelsen skulle välja en auktoriserad revisor.
Styrelsen beslöt den 11 juni att välja Per Gardelin/ Grant
Thornton till auktoriserad revisor för Föreningen
Gotlandståget.

!
27. dec. Tomtefar och stinsen vid Tule.

Medlemmar

Medlemsantalet den 31 december 2014 var 1 057 medlemmar, varav 120 hedersmedlemmar och ständiga medlemmar. Tillkommer gör 68 föreningar/ organisationer.
Medlemsantalet är 19 fler än under 2013.
Medlemsavgiften för 2014 höjdes till 275:- för enskild
och 325:- 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.

Internet

Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i
Danmark. Hemsidan uppdateras regelbundet och har
under året "besökts” av cirka 73 000 (64 000) besökare.
Adressen är: www.gotlandstaget.se

!
27. dec. Tomtetågsrälsbuss vid Kambshagtorps hållplats.

Kommentarer till resultaträkningen
Rörelsens intäkter (607 564 kr)

Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 551 053 kr,
dressinuthyrning 11 535 kr. Övriga intäkter utgörs i
huvudsak av försäljning i butiken 115 464 kr.

Bidrag, gåvor och avgifter (2 410 720 kr)

!
Skärmdump från Facebooksidan

Vår Facebook-grupp om föreningen finns på Internet som
ett komplement till hemsidan.
Den har idag över 1 800 (1 000) följare och är idag
föreningens snabbaste kanal till de som är intresserade av

Kommunala bidrag har erhållits med 40 000 kr .
EU-bidrag med 1 692 319 kr för projektet Etapp III/IV.
Övriga bidrag/gåvor har erhållits med 150 000 kr från
Ingegerd Johanssons dödsbo, från DBW 120 000 kr från
Riksantikvarieämbetet 170 000 kr, Studieförbundet
Vuxenskolan 15 000 kr. I övrigt bidrag/gåvor från
enskilda personer och föreningar.
Medlemsavgifter 194 750 kr
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Övriga rörelseintäkter (1 978 653 kr)
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet samt
sommaruthyrning av lägenhet i stationshuset 21 834 kr
samt upplupna intäkter per 2014-12-31 Etapp III/IV
1 956 414 kr
Rörelsens kostnader (-4 737 058 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 -417 322 kr utgör nettokostnader för
personalen, i personalkostnaderna ingår även kostnaderna
för personal anställd för projektet ETAPP III/IV.
Lönebidrag/anordningsstöd har erhållits med 862 386 kr.

Kortfristiga fordringar (899 168 kr)
Kundfordringar 7 168 kr. Skattefordringar inbetald
preliminärskatt år 2014, 4 500 kr Fordran Tulestiftelsen
16 750 kr. Momsfordran hos Skatteverket (moms
november och december) 244 675 kr. Fordringar hos
Tillväxtverket och Region Gotland för ETAPP III/IV 564
000 kr, upplupna intäkter, lönebidrag, nystartsjobb
(december) 48 142 kr och förutbetalda försäkringspremier
13 933 kr.

Avskrivningar (-22 795 kr)
Resultat från finansiella poster (-92 784 kr)
Räntekostnaderna är kostnaderna för upptagna lån och
utnyttjad checkkredit i SWEDBANK
Årets resultat (144 300 kr)
Årets resultat ett överskott.
!
7 nov. Bara mark AB grävmaskin satte kantstenarna på plats med stor
precision

Kassa och bank (-1 247 653)
Saldot på plusgirot 93 690 kr. Konto i SWEDBANK
-1 442 050 kr och 4 050 kr.
Föreningen har en checkkredit i SWEDBANK på
1 500 000 kr. Konto i Sparbanken Gotland 96 657 kr.
Eget kapital och skulder: Eget kapital (1 238 997 kr)
Varav ändamålsbestämda medel loket Klintehamn 91 795
kr och slipers 1 044 728 kr. ”MÅJ XC 10” 5 550 kr.
!
21 dec. Delar av Lasse Kronérs Julstök på SVT spelades in på GHJ.

Kommentarer till balansräkning
Tillgångar:

Materiella anläggningstillgångar (3 007 988 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 -22 795
kr. Pågående nyanläggning avser utbyggnad av järnvägen
till Roma.
Varulager (226 640 kr)
Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till
178 272 kr exkl. moms och ett kollager till ett värde
48 368 kr.

Långfristiga skulder (775 289 kr)
Föreningen har lån i Sparbanken Gotland 19 000 kr i
SWEDBANK på 621 552 kr och hos LEADER 134 737
kr, avser för mycket utbetalt till förening i projektet
”Järnvägsplan”.
Kortfristiga skulder (871 857 kr)
Leverantörsskulder 607 321 kr. Skatteskulder löneskatt på
pensionskostnader med 2 190 kr.
Övriga skulder är avdragen skatt på utbetalda löner i
december 18 290 kr och skuld till K Landgren.75 000 kr.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
semesterlöneskuld 49 514 kr, sociala avgifter på löner i
december 22 868 kr, upplupen kostnad ”Bygg &
Restaurering Gotland (Roma station) och medlemsavgifter för år 2015 som har betalats in i december år
2014, 68 625 kr.
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I några tåg har SJ Z4p 397/320 använts pga. torr väderlek
eller vid lokskada på Dalhem.

GHJ

Trafikorganisationens funktionärer har varit följande:
Trafikchef, Tc: Staffan Beijer, Maskininspektör, Cma:
Erik Tofftén, Lokmästare (ånglok) Christer Rising,
Lokmästare (motorlok) Tony Åberg, utbildningsansvarig
motorlok: Torbjörn Andersson. Vagnmästare: Anders
Svensson, bitr: Gösta Hammarberg.
Trafiksäkerhetsansvarig: Lars Flemström, bitr: 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, Erik
Tofftén, Daniel Åhlén och Petra Lindberg.

Under Museijärnvägens dag den 31 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)

!
11 juni. Till sommaren fick vi två ”nya” cykeldressiner

Cykeldressiner
!

Under icke trafikdagar under sommaren har våra besökare
kunnat hyra dressin och cykla till Tule.
Till sommaren fick vi ytterligare två nyrenoverade
cykeldressiner som vår medlem Christer Ahlberg har
renoverat.

16 dec.. En träperrong byggdes under hösten för att kunna hantera två
tåg vid stationen. Perrongen blev möjlig att bygga genom en gåva från
Bertil Nilsson i Klintehamn.

Trafikåret 2014

Trafikåret var på grund av ett fantastiskt turistväder något
sämre än 2013. Vi upplever ändå att skillnaden mellan en
solig dag och en gråmulen har minskat. Ett tecken på att
vår attraktivitet som besöksmål har ökat.
Nedanstående antal resenärer är räknade per enkelresa.
På 43 ordinarie trafikdagar (2013: 38) under sommaren
reste 14 018 resenärer med våra tåg. (2013: 15 401)
Antalet personkilometer var: 55325 (2013: 56 327)
1501 (843) enkelresor gjordes med 16 (9) abonnerade tåg.
Totalt var antalet resenärer 2014: 19 759, (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),
30 (37) medlemmar tjänstgjorde i sommartrafiken.
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)

Vår och hösttrafik
Under vår och höst har vi för första gången kört
oregelbunden annonserad tågtrafik. Vi började med
vintertåget följt av påsktåget och fortsatte under hösten
med hösttåg som avgick vid fem tillfällen. Som vid
arkeologidagarna på Kungsgården, vårt höstmöte och till
julmarknaden i Roma kungsgård.

!

.

Tågsläpp

Museijärnvägarna har sedan ett par år anordnat en
öppethushelg under våren, i år var det den 27 april.
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Museijärnvägens dag 31 augusti

Övrigt trafikavd.

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 elfte gången med tvåtågstrafik och det var
första gången vi körde till Roma kungsgård med reguljär
trafik. Vi hade tågmöten på Tule.
Dagen var ett samarrangemang med Veteranbilsklubben.
Dem körde Augustisvängen med mål vid Hesselby stn.
Dagen avslutades med gemensam middag för våra aktiva
i Jernvägscaféet.
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 995 (580) enkelresor.

16 juli har vi en rallarafton med musik från 1930.
Nära 200 besökare kom, lyssnade och åkte tåg.
Föreningen skrev ett avtal med Elbilslandet Gotland om
att ha en laddstation vid GLC-magasinet.
Under året räknar vi med att cirka 21 000 har besökt
Hesselby stationsområde under året.
Staffan Beijer har varit Turfördelare under året. Även i år
har personalläget förts in fortlöpande på hemsidan.
I museet hade vi 7 475 (9 875) besökare under sommaren.
Inga olyckor skedde under 2014. Det är vi mycket
tacksamma för. Men det är också ett tecken på att
föreningens trafiksäkerhetsarbete har varit framgångsrikt.
En tillbudsanmälan har upprättats angående smal spårvidd (880 mm) i den södra växeln vid Roma kungsgård
station. Denna åtgärdades veckan efter.
Transportstyrelsen beslutade om trafiktillstånd för
sträckan Kambshagtorp-Roma kungsgård. Tillståndet var
förenat med vissa villkor, som skulle vara åtgärdade i tid.

!
31 aug. Det första tåget passerade Kambshagtorps hpl under museijärnvägens dag i riktning mot Roma kungsgård.

Tomtetåget avgick den 27 december.

För andra gången avgick Tomtetåget till Tule station, dit
våra två tomtar sedan året innan hade flyttat. Två tåg gick
i skytteltrafik från Hesselby till Tule. Mellan Roma
Kungsgård och Tule pendlade den inlånade rälsbussen.
4 240 (4 618) enkelresor gjordes. Halfvede Musteri
sponsrade med 200 liter äppelglögg till Tomtetågen.

!
27 dec. Vid Tule. I väntan på tåget mot Hesselby

Arbetsstyrkan

Föreningen har under året haft Urban Pettersson och
Gerry Cederlund anställda på heltid med nystartsjobb.
Tack vare Arbetsförmedlingens insats Aktivitetsgarantin
Fas 3 och andra stödformer, har föreningen kunnat ha
fjorton arbetslösa personer anställda på heltid under hela
eller delar av året.
Föreningen får ett dagbidrag, som ersättning för arbetsledning, arbetskläder, material mm.
!
27 dec. Tomtetåget vid Tule station.

Förutom dem som anställdes under 2011-13 har under
året anställts: Jeremiah Carew (jan-okt), Margona
Karlsson, Göran Karlsson, Håkan Borg, Kenneth
Lundström, Dionysos Giakoumelos, Neil Polson, Roy
Johansson och Roger Ebing
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De anställda har i allmänhet anställningar på ett-två år.
Dem är mycket välkomna till föreningen och en
förutsättning för att kunna bygga ut järnvägen under
2013-15.

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 övrig tid. Under hösten påbörjades en upphandling
av caféarrendet för 2015-2017.

Godsbod

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

Försäljningsavdelningen
!

Även denna sommar var leksaksloken mycket populära.
Butikens försäljning under året uppgick till 49 230:(88 402:-) En kortläsare har hyrts för butik och trafik.
Vi kommer att ha den åretrunt.

17 okt. Våra rallare arbetade med banbygget in mot Roma station.

Våra anställda har byggt järnvägen från byggt järnvägen
vidare mot Roma. Byggt växlar i Roma kungsgård. De
har grusat banan. De har även på ett förnämligt sätt skött
om våra byggnader och lok/vagnar i Hesselby. Tre
stycken av de anställda arbetar till stor del med 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.

!
Spårstumpen

Under 2014 har två 16-sidiga nummer samt 20-sidigt
dubbelnummer givits ut. Sp 123 sändes dock ut först
under januari 2015. Anders Svensson är redaktör.
Tryckning, adressering samt leverans till Posten har
utförts av Godrings tryckeri.

Marknadsavdelningen
!
20 sept. Trots att alla resurser satsas på banutbyggnaden har vi även
lagt ned tid på slipersbyten på den gamla banan.

Höstens arbetshelg 20-21 sept: Vi jobbade med slipersbyten längs med den gamla banan till Eken. På lördagen
byttes tio slipers på linjen. På söndagen spikades de och
ytterligare 10 slipers byttes på bangården i Hesselby.
Vi flyttade om vagnar i Vagnhall 2. Signalanläggningen
vid Roma station har projekterats och vi inventerade
signaler till Roma station.

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.

Maskinavdelningen

KlRJ F 307: Arbetet går vidare. Takbjälkar har monterats.
Spårrensaren: Renoveringen som har skett under ledning
av Kennet Forsberg är i stor sett. Spårrensaren är nu en
prydnad för bangården. Den är även en bra snöröjningsresurs i händelse av vinter.
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!
7 nov. Spårrensaren var nu i stort sett färdigrenoverad.

!

SJ Z4p 320. Topplockspackningar byttes och topparna
renoverades under våren.
SJ Z4p 397: Batterier och bromsblock har bytts.
Dalhem: Det upptäcktes att rörledningar i pannan hade
rostskador. De var så pass allvarliga att överhettartuberna
och rör togs ur pannan under våren.
Våra smeder har gjort ett utmärkt arbete med att laga upp
rören och göra nya kilbultar. Ånglådan har varit på extern
fräsning i Havdhem.

15 mars. Renoveringen av SJ Bop 887 påbörjades under vintern

!
2 dec. Avlastning av ÖJ Co 22 från Tartons trailer skedde på Hy.

Det andra beslutet var att från Västervik låna en rälsbuss
för att använda under Tomtetåget, vintertrafik och vid
invigningen.
Även den fraktades av Tarton AB och anlände den 4 dec.

!
26 mars. Våra smeder arbetade med Dalhem

SJ-bussen med släp

Tyvärr har renoveringen av SJ-bussen avstannat.

Nyförvärv

Inför invigningen av Romabanan 2015 tog styrelsen två
strategiska beslut under hösten.
Det första var att låna in en personboggievagn ursprungligen från Öland. ÖJ Co 22 från Skara under fem år.
Den anlände till Hy den 2 december. En del mindre
reparationer är avtalat att föreningen ska utföra på
vagnen. Den användes redan på Tomtetåget.

!
4 dec. Avlastning av SJ YBo5p 900 från Tartans trailer skedde på Hy.

MÅJ XC 10: Föreningen har fått en motorvagnskorg som
står i Gottåsa i Småland. Motorvagnen är likadan som
VVJs gamla ångvagn B. Den transporterades till Hy i
december.
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!
17 dec. Hämtning av korgen till MÅJ XC 10 skedde i Småland.
!
17 okt. MTR 1678 vid Hesselby

Föreningen har numera en egen "byggfutt". Arbetsboden
är en fd täckt godsvagn med bromshytt, som var en av de
begagnade vagnar som Sydvästra Gotlands järnväg (SGJ)
köpte inför trafikstarten 1924. Vagnen var i gott skick
med installerad el. Den kom utmärkt till pass som
arbetsbod längs med banbygget. Tyvärr havererade
underredet, så den är inte mobil längre.
Historik: Byggd 1897 vid Landskrona Gjuteri och Mek.
Verkstad. 1897 KBJ F 1321, 1923 SGJ F 406, 1927 KlRJ
F 308, 1933 KlRJ G 308, 1948 SJ Gmp 300307

!
14 jan 2015. GJ AC 23 på Hesselby.

Ban & Signalavdelningen

!

Inför trafiksäsongen besiktades banan 11-12 april av Sven
Andersson, SA banteknik. En spårviddsökning upptäcktes
i växeln mellan spår 2 och 3 på Hesselby station. Denna
åtgärdades ett par dagar senare, då fem slipers byttes.
Sven utförde under sommaren en ibruktagandebesiktning
av sträckan Kambshagtorp- Roma kungsgård. Den gjorde
det möjligt att trafikera Roma Kungsgård från den 31 aug.

7 mars. Vår byggfutt invändigt.

En normalspårig motortralla har hämtats i Jädraås.
Trallan, en gåva från JTJ, ska plockas på delar till vår
motorvagn MÅJ XC 10.
GJ AC 23: Föreningen har från en privatperson fått överta
en av de Landskronabyggda personvagnskorgarna från
1878. Från början trodde vi det var en tredjeklassvagn
men när den påspikade ytterväggen revs visade det sig att
det var en av de tre kombinerade första- och tredjeklassvagnarna GJ AC 23.
För flytten har Hasses grävtjänst ännu en gång hjälpt oss.
!
12 april. Med hjälp av detta förnämliga multivattenpass går besiktningen
som en dans!
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Under året har bandikena slagits med röjsåg. Det märks
tydligt där att vi har längre bana.
Under oktober bröts en större mängd väl behövliga
rälsspikar längs med ett stickspår som föreningen har fått
i gåva av Örebro kommun.

!
9 april. Bara mark AB höll på att rensa diken, bygga ersättningsväg och
banvall in mot Roma

Projekt banutbyggnad av GHJ, etapp II

En sliperstavla levererades för Etapp II i december från
Skylt & Reklam på Skarphäll.

!
11 juni. På Hy pågick renovering av signaler till Kungsgårdsbron.

Signalavdelningen har huvudsakligen arbetat med att
renovera och montera signaler på den nya banan.
Se under banbygget.

Fastighetsavdelningen

Skrapning och målning har skett av stationshusets två
gavlar. Avträdet har målats klart av Klasse.
En fastighetsreglering har skett, där banan över åkrarna
har tillförts stamfastigheten.
!
21 feb. Räls lastas vid Gahnes hygge.

Projektet utbyggnad av GHJ, etapp III + IV

Föreningen fick i november 120 000:- i bidrag av DBW
för kostnader för banutbyggnaden.

!
217 okt. Norra gaveln är nu målad utom översta delen

Utbildning

I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan hade vi
följande studiecirklar: Ånglokseldarkurs med 7 deltagare.
Inför sommaren hölls repetitionskurs för Tågklarerare,
Tågpersonal och Lokpersonal samt SÄO-repetitionskurs.
Varje tågavgång är ett kultursamarrangemang med
Vuxenskolan genom guidningen vid Tule och Eken.
!

17 jan. Banbygget pågick i skogen innan Gahnes hygge.
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Under 2014 genomförde GHJ:s rallarlag ett storverk
genom att bygga över 2 km järnväg. När året inleddes
hade vi nått skogsbrynet vid fälten nära Halla kyrka.
Under våren 2014 lades spåret fram till bron över Roma
kanal som nåddes i slutet av april månad.

10 okt. Här var bron helt färdig och ställningen borttagen.

!
26 mars. Banbygge i vårregn.

Bron över Roma kanal

Under maj och juni 2014 genomfördes så renoveringen av
bron över Roma kanal. Bron blästrades och målades av
LackNisse med hjälp av byggställningar sponsrade av
Alvar Hallgren Bygg i Roma. När bron var målad och
klar lade våra aktiva ut slipers och byggde spåret över
bron.

14 maj. Bara mark anlade Roma kungsgårds station med mötesspår.

Roma kungsgårds station

Samtidigt som bron färdigställdes genomförde Bara Mark
bygget av platsen där Roma kungsgårds station skulle
byggas. Banvallen breddades för ett sidospår och en yta
för stationshuset skapades. I början av juli drog Dalhem
ned det till stor del renoverade stationshuset från Boge till
sin nya plats. Kenth Klasén har sen renoverat stationen
och våra rallare byggde bangården. 31 aug. vid Museijärnvägens dag, kunde Roma kungsgårds station tas i
bruk. Under hösten har stationen kompletterats med
T-semafor och komplett sidospår.
I stationen har värme i form av kamin satts in. Under
sommaren 2014 GEAB och Stengårds el in el i stationen.
28 maj. Brons överbyggnad revs. Därefter blästrades och målades den.

Som ett andra steg byggdes trädäcket på bron för vägfordon. I slutet av juni stod bron färdig. Bertil Bergström
gjorde ett stort arbete med att rita och konstruera brons
olika delar. Under hösten har också arbetet med att bygga
vägskyddet inletts. Anders Johansson har projekterat
anläggningen med de speciella förutsättningar som råder
med kombinerad väg- och järnvägsbro. Benny Jannesson
har arbetat med att renovera och montera upp signaler vid
vägkorsningarna.
!

18 juli. Roma Kungsgårds stationshus flyttades med tåg från Tule.
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!
28 nov. Roma Kungsgårds stationshus med semafor.

Mot Roma

Efter sommartrafiken inleddes så arbetet med att bygga
spåret in mot Roma. Bara Mark anlade parallellvägen och
grusade banvallen. Våra rallare byggde spåret in mot
Roma och vid årets slut hade platsen för infartsväxeln
nåtts.

22 dec. Roma station med rekonstruerat skärmtak

I oktober månad kördes så stationshuset från Österport
ned från Hesselby och sattes på sin nya plats intill
spårslutet. Stationen har sen renoverats av Kenth Klasén.
Stationen har sen kompletterats med plattformskanter av
huggen granit, hämtade från Korsberga i Småland.
Jan Lidby vid Trafikverket har hjälpt oss med detta
förvärv, tack! Förberedelser för den kommande avträdesbyggnaden gjordes också.
Vi har också frilagt den gamla vändskivekransen från
Slite – Roma Jvg intill den blivande bangården. Under
2015 ska vändskivan i Roma återskapas.

Slutkommentar till projektet

!
7 maj. Österports stationshus renoverades på Hy för att bli Roma stn.

!
16 okt. Roma stationshus flyttades med lastbil från Hesselby till Roma.

Roma station

Under hösten anlades också stationsområdet för blivande
Roma station. Den lilla dammen i områdets norra del
fylldes igen och Bara Mark anlade stationsområdet ända
fram till Björkstigen.

Projekttiden löpte ut den 31/12 2014 och vid den
tidpunkten var banan till Roma till stor del färdig. Kvar
inför invigningen 14 maj 2015 var att bygga bangården i
Roma, att grusa 500 m av banan mellan Roma kungsgård
samt att färdigställa stationshus och avträdesbyggnad.
Slutligen ska parkering anläggas.
Med detta är projektet ”Utbyggnad av Gotlands Hesselby
Jernväg” genomfört i alla planerade deletapper. Vi har
kämpat hårt och vår ekonomi har satts på stora prov.
Vi kommer att få leva en tid med kvarstående lån, men
detta ska vägas mot det som uppnåtts: Föreningen har
genomfört sin största satsning någonsin och lyckats
genomföra den. Vi har uppnått en av de önskedrömmar
som aktiva medlemmar i Föreningen Gotlandståget närt
sedan 1972.
Redan har vi noterat att grundtanken bakom projektet,
nämligen samarbeten med andra nu är verklighet.
Vi har sysselsatt många personer i projektet, gett det
omgivande näringslivet en injektion och sett till att ett
antal arbetslösa har kommit till riktiga arbeten.
Vår investering kommer att ge oss stora möjligheter att
utvecklas som besöksmål och museiförening.
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Tule station

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

!
2 dec. De första ånglokskyltarna vid GHJ har satts upp på Tomtevägen

!
Det nya sovloftet på Tule station. Sommaren 2014.

Hesselby den 9 april 2015

På övervåningen färdigställdes till sommaren det nya
sovloftet, med plats för två bäddar.
Stationen har under sommaren uthyrts veckovis.
Under våren utnyttjades stationen som rast- och måltidsbod av våra rallare.

!
Köket i Tule efter renoveringen på Tule station.

Slutord

2014 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 2015 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.
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