Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2015
I denna verksamhetsberättelse beskrivs vad som har utförts inom föreningen och de efterarbeten till
EU-projektet Gotlands Hesselby Jernvägs banutbyggnad etapp III/IV under 2015.
Styrelsen har under 2015 haft 12 protokollförda möten
och handlagt 192 (182) protokollpunkter.
Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har
däremellan tagits i stor omfattning.
Styrelsen sammansättning var efter årsmötet 2015:
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berätta om invigningen av Gotlands Järnväg VisbyHemse 1878.
Under vår och höst har filmkvällar hållits den första
måndagen i månaderna.

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Adjungerad kassör:
Ledamöter:

Mötesverksamhet
Årsmötet inleddes med rälsbusstur till/från Roma.
Nya i styrelsen blev Berni Gumauskas och Leif
Smedberg. Lämnade styrelsen gjorde Lars-Åke (Ucca)
Johansson och Lars Flemström.
Vid årsmötet var 35 medlemmar närvarande.
Våra nya arrendatorer av Hesselby Jernvägskafé Eva och
Cenita presenterade sig och serverade kaffe och kakbuffé
till årsmötet. Anders Svensson berättade om banutbyggnaden. Klockan 16.10 var det dags för återfärden mot
Roma.

8 nov. Höstmötet hölls i Hesselbysalen.

Samverkan med andra museijärnvägar
Berni Gumauskas deltog i MRO (Museibanornas riksorganisation) säkerhetsseminarium i Motala i januari samt
en kurs i riskbedömning i februari.
Föreningen representerades av Staffan Beijer på MRO
vårmöte i Malmköping. Vid MRO höstmöte som hölls
hos Ohs bruks järnväg den 3- 4 oktober deltog Berni
Gumauskas.
Tillsammans med styrelsen för MRO och JHRF (Järnvägshistoriska riksförbundet) medverkade vi för femte
gången under Almedalsveckan för att genomföra
lobbyverksamhet. Som vanligt användes vår banfinka SJ
Gsp 300411, under perioden 29 juni- 3 juli.
Medverkan i Almedalsveckan har visat sig vara ett viktigt
sätt att föra fram våra budskap till de styrande.

12 april. Årsmöte på det nyrenoverade Hesselby Jernvägskafé.
27. dec. Det lilla marknadstorget vid Tule station - Tomtetåget.

Höstmötet hölls den 8 november
För första gången fanns det till höstmötet anslutande tåg,
så att Romabor och andra kunde kliva på vid Roma
station. Varje år i början av november brukar föreningen
anordna ett höstmöte med föredrag och fika på Hesselby
Järnvägskafé. Idag var Wiveka Schwartz inbjuden att

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2015 var 1 116 (1 057)
medlemmar, varav (123) 120 hedersmedlemmar och
ständiga medlemmar.
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Som hedersmedlemmar har under året utsetts:
Christer Ahlberg, Nässjö, för uppspårande och
iordningställande av dressiner och annan järnvägsmaterial
Anders Svensson, Visby, för genomförandet av projektet
banutbyggnaden Roma - Hesselby
Robin Funck, Visby, för uppspårandet och förvärvet av
GJ AC 23.
Tillkommer gör 71 (68) föreningar/ organisationer.
Medlemsantalet är 59 (19) fler än under 2014.
Medlemsavgiften för 2015 lämnades oförändrad.
Medlemsregistret sköts på ett föredömligt sätt av Bertil
Bergström.
Föreningen är medlem i MRO (Museibanornas Riksorganisation), 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.
Hilbert är helt enkelt ovärderlig för föreningen.
Styrelsen anser att det är väl investerade pengar som
föreningen lägger på ekonomiadministrationen.

Internet
Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i
Danmark. Hemsidan uppdateras regelbundet och har
under året "besökts” av cirka 67 000 (73 000) besökare.
Adressen är: www.gotlandstaget.se
En anledning till minskade besök är inte minskad aktivitet
i föreningen utan att vår Facebooksida har använts mer.

8 juni. Ante berättar historierna om/vid Eken.

Kommentarer till resultaträkningen
Verksamhetens intäkter (1 330 943 kr)
Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 1 215 014 kr,
dressinuthyrning 11 613 kr. Övriga intäkter utgörs i
huvudsak av försäljning i butiken 104 316 kr.
Skärmdump från Facebooksidan

Vår Facebook-grupp om föreningen finns på Internet som
ett komplement till hemsidan.
Den har idag över 2 400 (1 800) 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 är en stor tillgång
för föreningen.

Bidrag, gåvor och avgifter (293 044 kr)
Kommunala bidrag har erhållits med 33 000 kr.
Övrigt bidrag/gåvor från enskilda personer och föreningar
141 985 kr. Slipersprojektet Roma station 118 059 kr.

8 juni. Banans nya slutpunkt vid Roma station/ Äldreboende.

Övriga rörelseintäkter (700 408 kr)
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet
37 165 kr och anordningsstöd från AF 663 243 kr.
15 okt. Vi vände ångloket SlRJ 3 Dalhem på vändskivan.
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Medlemsavgifter (209 575 kr)
Inbetalda medlemsavgifter år 2015, 209 575 kr
Rörelsens kostnader
Inköp av materiel (-257 922 kr)
Omfattar i huvudsak nedskrivning av lager butik, inköp
till butiken och kostnader för medlemstidningen
Spårstumpen.
Övriga externa kostnader (-1 104 732 kr)

Omfattar inköp, drift och underhåll av fastigheter,
bana och rullande materiel.

Varulager (146 655 kr)
Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till
103 124 kr exkl. moms och ett kollager till ett värde av
43 531 kr.
Kortfristiga fordringar (134 832 kr)
Kundfordringar 9 690 kr. Skattefordringar inbetald preliminärskatt år 2015, 4 500 kr. Fordran Tule-stiftelsen
8 594 kr. Momsfordran hos Skatteverket (moms för
november och december) 32 582 kr. Fordringar upplupna
intäkter, lönebidrag, nystartsjobb (december) 61 017 kr
och förutbetalda försäkringspremier 14 645 kr.
Förutbetalda annonskostnader 3 804 kr.

Personalkostnader (-645 955 kr)

Nettokostnader för anställd personal samt kostnader
för personal med anordningsstöd inom jobb
(”FAS3”).
Avskrivningar (-146 199 kr)
Byggnader -21 649 kr. Järnvägens bana -114 983 kr.
Maskiner och inventarier -9 567 kr
Resultat från finansiella poster (-104 113 kr)
Räntekostnaderna -104 171 kr kostnaderna för upptagna
lån och utnyttjad checkkredit i SWEDBANK. 58 kr
ränteintäkt.

3 juni. Abonnerat tåg inkom till Tule station

Kassa och bank (29 210)
Saldot kassa 1 541 kr. Saldot plusgirot 4 393 kr.
Konto i SWEDBANK 22 576. Konto i Sparbanken
Gotland 700 kr.
Eget kapital och skulder:
Eget kapital (-1 514 046 kr).
Ändamålsbestämda medel (Roma station, loket Klintehamn, Slipers och MÅJ XC 10) -1 186 975 kr.
Balanserat resultat -96 924 kr. Årets resultat -230 147 kr.
2 juni. Rälsbussen har just lastats för att med Tarton transporteras
tillbaka till Västervik.

Årets resultat efter fördelning (230 147 kr)
Årets resultat ett överskott.

Långfristiga skulder (-1 705 922 kr)
Checkräkningskredit i SWEDBANK -500 000 kr varav
utnyttjad del 2015-12-31, -105 331 kr.
Föreningen har lån i Sparbanken Gotland -17 000 kr och
i SWEDBANK -1 583 591 kr.

Kommentarer till balansräkning
Tillgångar:
Materiella anläggningstillgångar (3 160 829 kr)
Med byggnader avses föreningens fastighetsbestånd.
Avskrivningstid 33 år. Med mark avses järnvägens bana
med en avskrivningstid på 20 år.
Av inventarier, verktyg och installationer utgör rullande
muséimateriel 159 400 kr vilka ej skrivs av.

29 juli. Tågmöte vid Tule station
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Kortfristiga skulder (-251 559 kr)
Leverantörsskulder -102 221 kr. Skatteskulder löneskatt
på pensionskostnader med -2 264 kr.
Övriga skulder är avdragen skatt på utbetalda löner i december -11 129 kr och skuld till K Landgren -75 000 kr.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
semesterlöneskuld -25 576, sociala avgifter på löner i
december -16 151 kr. Beräknat arvode för revision -7 000
kr. Elkostnader -12 218 kr.

Nedanstående antal resenärer är räknade per enkelresa.
På 48 allmänna trafikdagar (2014: 43) under året reste
24 534 resenärer med våra tåg. (2014: 14 018)
Antalet personkilometer var: 172 002 (2014: 55 325)

29 juli. Rundgång vid Roma station gjordes.

8 juni. Ordinarie trafikdag i juni. Rundgången i Roma har just gjorts.

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: Berni Gumauskas, bitr: Roberth
Östergren, Personalfördelare: Staffan Beijer, Banchef
Cba: Daniel Åhlén, Banmästare stf Cba: Leif Smedberg,
Signalmästare: Torbjörn Andersson, Fastighetschef CFa:
Kent Klasén, Försäljningsansvarig: vakant,
Marknadschef: Petra Lindberg.
Kompetensnämnd: Berni Gumauskas, Staffan Beijer, Erik
Tofftén, Daniel Åhlén och Petra Lindberg.

2 185 (1 501) enkelresor gjordes med 19 (16) abonnerade
tåg.
Totalt var antalet resenärer 2015: 30 959, 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),
41 (30) medlemmar tjänstgjorde i sommartrafiken.
I trafiken har följande rullande materiel använts i de flesta
persontåg: Dalhem (SlRJ 3/1920), resgodsvagnen SlRJ F
7 (1920), boggievagnen GJ Co8 (1935), personvagnen GJ
C 44 och postvagnen GJ CD 43 (1899).
Vid trafikdagar med högt resandetryck har tre boggievagnar använts GJ Co 8, ÖJ Co 22 och SJ Bop 876.
I några tåg har SJ Z4p 397/320/312 använts pga. torr
väderlek eller vid lokskada på Dalhem.
Lokomotor och brandvagnen användes vid behov under
sommaren för brandbevakning.
SlRJ 3 har rullat 1 780 km (962), SJ Z4p 312: 27 km (0)
SJ Z4p 320: 868 km (182) och SJ Z4p 397: 1 037 km
(768) och Yp 900 765 km.
Antalet tågkilometer var 3 336 km (1 563)

29 juli. Tåget sett från Hallavägen mellan Högbro och kyrkan.

Trafikåret 2015
Trafikåret var på grund av ett växlande turistväder och
den nya banan vår bästa sommar någonsin!

15 maj. Rälsbussen inkom till Hesselby station.
Foto: Roland Gustafsson
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Trafiktillstånd
Styrelsen har svarat på en remiss från Transportstyrelsen
om det nya nationella trafiktillståndet som skulle kunna
innebära att föreningarna inte kan köra godståg utan
bara persontrafik.
Anders lämnade i mars in en trafiktillståndsansökan med
riskbedömning till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen beslutade om trafiktillstånd för sträckan Roma kungsgård-Roma.
Vi fick tillståndet den 13 maj. Den 7 juli fick föreningen
Trafiktillstånd för den nya banan.
Åtgärder skulle rapporteras till Transportstyrelsen.

1972 rullade ångloket Dalhem på en militär stridsvagnstrailer till Dalhem. 43 år senare kom loket tillbaka till
Roma - på egna hjul och egen räls.
Invigningståget med Dalhem som dragare, avgick efter
invigningen med särskilt inbjudna gäster till Hesselby där
smörgåstårta serverades i vagnhallen.
Invigningen var inte bara under en dag utan under hela
Kristi himmelsfärdshelgen. Under de fyra dagarna rullade
två ångloksdragna tåg, en rälsbuss och ett blandat tåg
draget av lokomotor.
Till invigningen hade vi lånat in Jädraås-Tallås Jernvägs
ånglok Sigbjörn. Transporten utfördes av Bosse Åkare.

Cykeldressiner
Under icke trafikdagar under sommaren har våra besökare
kunnat hyra dressin och cykla ända till Roma.
Nya dressinavtal och priser togs fram inför sommaren.
Till sommaren fick vi ytterligare en nyrenoverad
cykeldressin som vår hedersmedlem Christer Ahlberg har
renoverat.
Vår och hösttrafik
Under vinter, vår och höst har vi kört oregelbunden
annonserad tågtrafik. Vi började med rälsbussturer under
vintern följt av påsktåget och fortsatte under hösten med
hösttåg som avgick vid fyra tillfällen. Som vid vårt
höstmöte och till julmarknaden i Roma kungsgård.

Tågsläpp
Den 26 april anordnades Tågsläppet. En landsomfattande
Öppethus-dag på museijärnvägarna. Verkstäder och
vagnhallar/lokstall öppnas.
På GHJ visades även den nya banan med arbetståg
(rälsbuss) som körde längs med den nya banan.

15 maj. Rälsbussen vid Tomtevägen/Munkebos hpl. Foto: Roger Utas.

Rälsbussen kom med transportören Tarton från
Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik och anlände till
Gotland inför Tomtetåget i december 2014.
2 995 resor gjordes under invigningshelgen.
Planeringen påbörjades ett halvår före. Gäster bjöds in.
Ett omfattande arbete med att ta fram tidtabeller för
helgen gjordes.
En invigningsmiddag i Dalhems bygdegård arrangerades
på kvällen den 14 maj. Matmuren lagade maten och
menyn var densamma som vid invigningen 1878.
Järnvägens musikkår spelade vid invigningen.
Invigningshelgen blev en fantastisk tåghelg att minnas
med många ingredienser som fotokörningar, 40-talsdag
med militär koktross och stridsvagn på plats.

Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård klippte bandet

Invigningshelgen 14- 17 maj
Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård
förrättade den 14 maj sin andra järnvägsinvigning på
Gotland.
22 juli. Från Rallarvisekvällen

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

6

Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2015
Rallarvisekväll på Hesselby
Fjolårets uppskattade rallarvisekväll kom igen. Den 22
juli, sjöng och spelade Tommy och Ulla-Britt Pettersson
samt Sören Larsson gamla rallarvisor. Hesselby
Jernvägskafé höll öppet under kvällen. Tåg avgick från
Hesselby under kvällen till och från Roma.

29 juli. Uppehåll med guidning på Tule.

29 juli. Tvåtågstrafik med tågmöte i Tule.

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 i år pga. soligt och varmt
väder inte så mycket folk och med dagens nio avgångar
gjordes 465 (995) enkelresor.

Tvåtågstrafik 29-30 juli och besök från ULJ
I slutet av juli hade vi fint besök från Upsala-Lenna
Järnväg. De bemannade ånglokståget, så våra egna aktiva
kunde bemanna det blandade lokomotordragna tåget.
Vädret var med oss, då i princip alla tåg var fullsatta.
680 resenärer hade den 29 juli, en härliga tågdag! Nytt
sommarrekord.

7 november. Föreningen utsågs till Årets Arbetslivsmuseum

Föreningen blev Årets Arbetslivsmuseum!

29 juli. Tågmöte på Tule.

Museijärnvägens dag 30 augusti
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 tolfte gången med tvåtågstrafik och det var
första gången vi körde till Roma station. Vi hade
tågmöten på Tule.
Dagen var ett samarrangemang med Veteranbilsklubben.
Dem körde Augustisvängen med mål vid Hesselby stn.

Arbetets museum utsåg i september Föreningen Gotlandståget till 2016 års arbetslivsmuseum. Arbetets museum
skrev på sin hemsida: "Med stora ideella krafter och i
samverkan med näringslivet på Gotland har Föreningen
Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem skapat historia.
Inte bara har museijärnvägen byggts ut med fler
stationshus och spår, utan satsningen har även medfört
nya arbetstillfällen och möjligheter för turistnäringen på
Gotland. Därför har Föreningen Gotlandståget,
Järnvägsmuseet i Dalhem utsetts till Årets
Arbetslivsmuseum 2016."
Vi är mycket stolta över att vårt språng mot Roma
uppmärksammas på detta sätt.
Priset delades ut vid Roma station den 7 november av
Arbetets museum i Norrköping som representerades av
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Helena Törnqvist, arbetslivsintendent och Henrik
Reuterdahl från Järnvägsmuseum. Bland kriterierna för
priset uppfyllde föreningen framförallt, wow-upplevelsen.
Efter prisutdelningen avgick tåget till Hesselby station för
gemensam och god fika på Hesselby Jernvägskafé.

9 juli. Tåget från Hesselby har just anlänt till Roma station.

Tomtetåget avgick den 27 december.
För 34:e gången avgick Tomtetåget och för första gången
avgick Tomtetåget från både Hesselby och Roma
stationer till Tule station, och våra två tomtar.
Ungefär 30 % av resenärerna reste från Roma.
Föreningen skänkte 100 fribiljetter till facebookgruppen
Familj till familj. Bergkvarabuss ställde upp med två
gratisbussar från Visby till Roma.
4 240 (4 618) enkelresor gjordes. Halfvede Musteri
sponsrade med 200 liter äppelglögg till Tomtetågen.
Ett mindre julmarknad fanns på Tule station, där vår
korvkiosk var ett av stånden.

14 maj: Vid växling på spår 3 på Hesselby klättrade
Dalhems bakre axel ur spår i växel 5. Växeln åtgärdad.
17 juni: Tillbud. Nedhängande kedja slog i växelskyddskåpan.
28 juni: Vid uppehåll i Tule antänds kottar och dylikt
mellan rälerna. Släckt.
2 juli: Brand vid banvall mellan Tule och Kambshagtorp.
Släckt av tågpers. Avaskningsluckan framtill var öppen.
9 juli: Sprint mellan lok och vagn lossnade. Åtgärdat.
18 juli: Säkerhetskedjan hade inte kopplats loss när loket
lämnade tåget. Kedjan brast. Åtgärdat.
22 juli: Tillbud. Vid kolning och klättring på stegen höll
personal på att falla handlöst bakåt. Informerat.
22 juli: Vid växling lutade sig personal utåt och slog i
huvudet i slutsignalshållare på tåg som stod uppställt på
spåret intill.
30 juli: Stoppningsbehov i växel 2. Åtgärd 2016.
1 augusti: Gästande lokförare missade att bommarna vid
Eken måste slås på vid trafikdagens början.
Nödbromsning skedde utan att lok kom ut på vägen.
Gällande rutin ska tillämpas.
19/10 rundgång Roma. Vagnarna stod ej hinderfritt utan
lokomotor SJ Z4p 397 körde på hörnet på GJ CD43.
19/10 vid installning gick besökare inom spårområdet
omedveten om att tåget kom samt att vagnarna kördes in
för långt in i vagnhall 1, så att de körde emot ett klädskåp.
Åtgärd utförd.

15 okt. Banmateriel har sorterats i en vagnskorg av Kenneth med flera

Övrigt trafikavdelningen
9 juli. Roma station, På två dagar reste 1 020 passagerare med tågen!

Olyckor och tillbud
Vi presenterar här de olyckor och tillbud som skedde
under 2015. Ingen av olyckorna ledde till personskador
eller allvarliga materiella skador.
Styrelsen anser att olyckor/tillbud/avvikelser är viktiga att
dokumentera och sprida information om i föreningen, så
att vi kan vara en lärande organisation och förebygga
olyckor och tillbud.

Under året räknar vi med att cirka 25 000 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 10 830 (7 475) besökare under sommaren. Nytt rekord.
En kortläsare har hyrts Hesselby och en för Roma
stationer. Vi kommer att ha de året runt.
Under sommaren tjänstgjorde Håkan Borg som
lokputsare under de flesta trafikdagarna.
Det var mycket uppskattat av lokpersonalen som kunde få
kortare arbetsdagar.
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Motorvagnsklubben på Gotland
Motorvagnsklubben förlade sitt årsmöte i år till Gotland.
De åkte givetvis rälsbuss på vår bana den 25 april.

15 okt. Hesselbysalens förråd har storstädats av Klasse.

Gubbgänget bildades
Under året har våra pigga pensionärer blivit fler och allt
mer aktiva. Gubbarna jobbar mest på vardagar, men även
på arbetslördagarna. Fokus har varit på städning av
materiel, lokaler och räls samt växelrenovering och från
hösten även renoveringen av Venavagnen.

18 mars. Våra duktiga rallare vid Hesselby station

Arbetsstyrkan
Föreningen har under året haft Urban Pettersson anställd
på heltid med nystartsjobb.
Per Nyström anställdes med anställningsstöd från
Arbetsförmedlingen under 2015 på 40 %.
Stefan Krafft kunde anställas med samma stödform från
12 maj. Även Salla Järvinen kunde anställas under juli
och augusti för arbete i butiken.

Samverkan med brandvärnet i Dalhem

Tack vare Arbetsförmedlingens insats Aktivitetsgarantin
Fas 3 och andra praktikformer, har föreningen kunnat ha
11 arbetslösa personer anställda på heltid under hela eller
delar av året. Flera av dem har fått förlängda anställningar
under året. Föreningen får ett dagbidrag, som ersättning
för arbets-ledning, arbetskläder, material mm.
Förutom dem som anställdes under 2011-14 har under
året anställts: Mikael Nilsson (del av året) och Jan-Åke
Andersson (återanställning)

Den 13 juli hade vi en övning med brandvärnet. De fick
bekanta sig med våra byggnader och bana. Under kvällen
provkörde de de parallella vägar som finns längs med
järnvägen. Alla var framkomliga för brandbilen.

De anställda har i allmänhet anställningar på ett-två år.
Dem är mycket välkomna till föreningen och har varit en
förutsättning för att kunna bygga ut järnvägen.
Tre stycken av de anställda har till stor del arbetat 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.

Jernvägscaféet

25 april. Utflyktståget med Motorvagnsklubben vid Kambshagtorp

I december 2014 gick vi ut med en annons om ett nytt
caféarrende. Vi fick in många svar. Fem av dem bjöd vi
in till personliga möten den 9 januari. Vi valde det anbud
som vi trodde var det mest utvecklande för caféverksamheten. Vi skrev ett treårsavtal med Eva Hejdenberg och
Cenita Hellgren. En omfattande renovering av cafélokalen utfördes av våra arrendatorer.
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Marknadsavdelningen
En ny upplaga foldrar trycktes upp i 5 000 exemplar.
Tidtabellen har trycks och bladats in i foldern.
Annonsering i Gotlandsguiden, GA/GT, Gotland Just Nu
och på Destination Gotlands tv-monitorer. De sålde även
våra biljetter via sin hemsida.
En samannonsering med Roma kungsgård gjordes.
Annonsering har också skett i Tågsommar, i Turistföreningens Gotlandstidning som distribuerades på fastlandet
och i Arbetsams Museiguiden.

Maskinavdelningen
30 april. Eva bakom disken på Hesselby Jernvägskafé

Tak, väggar och den öppna spisen har målats i färgtoner
från 40-talet. En ny spis köptes in under sommaren.
Till påskhelgen öppnade Hesselby Jernvägscafé.
Vi har under året sett hur Hesselby Jernvägskafé har höjt
sig rejält på den gotländska cafékartan.
Under slutet av sommaren köpte Ove Sahlin, Cenitas del
av kaféverksamheten. Inför 2016 är det Eva och Ove som
driver kaféet. Det ser vi fram emot!

Dalhem: Regulatorn och skvalpskottet har återmonterats.
Även andra serviceåtgärder har utförts. Smältpluggar har
gjutits och monterats.
GJ 3 Gotland: Under året har föreningen skrivit ett
depositionsavtal med Järnvägsmuseum om loket.
Klintehamn: Renoveringen har påbörjats. Regulatorn,
asklåda och blästerröret fram har tagits bort.
KlRJ F 307: Arbetet har varit vilande under året.

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

Försäljningsavdelningen
Salla Järvinen anställdes och skötte butiken under alla
våra trafikdagar i juli och augusti.
Årets stora nyhet var LEG videos DVD om GHJ.
Den släpptes lagom till Hjulmarknaden där Berni deltog
den 28 november. Butikens försäljning under året
uppgick till 55 037:- (49 230:-)

16 sept. Den invändiga renoveringen av Venavagnen hade påbörjats.

Venavagnen SJ Cp 407. Under hösten påbörjades den
stora renoveringen som ska göra bangårdsvagnen till en
tredjeklassvagn från 40-talet.

Spårstumpen
Under 2015 har ett 32-sidigt dubbelnummer kommit ut.
Det var en bildrapsodi över banutbyggnaden. I januari
2016 kom ett 28-sidigt dubbelnummer ut. Anders
Svensson är redaktör.
Tryckning, adressering samt leverans till PostNord har
utförts av iVisby tryckeri.

16 sept. Venavagnen utvändigt

SJ Z4p 312: Den skadade sprängkåpan har reparerats.
Växellådan har bytts ut mot en annan.
SJ Z4p 397: Kopplingslamellen har bytts.
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GJ C 42 kunde efter flera års långsam renovering åter tas
i bruk vid invigningen.

Övrigt maskinavdelningen
2013 fick föreningen tag på stormfällt ekvirke i ganska
stora dimensioner. Gösta, Kennet, Bengt och Rolf tog tag
i uppdraget. Några av de stora stockarna som knappt kom
in på sågbordet sågades i april upp till ekvirke.
Virket ska nu torka något år, innan det kan komma till
god användning i våra vagnskorgar.

Traktorn
Under våren har vår traktor fått en välbehövlig renovering
av främst bromsar och koppling hos Larssons maskin &
traktor i Isums.

SJ-bussen med släp
Tyvärr har renoveringen av SJ-bussen avstannat.

16 juni. Den nya lilla perrongen vid Nygårds hpl med trallövergången.

Vid banbesiktningen upptäcktes att en större spårviddsökning hade uppstått mellan åkerkanten södra och
Nygårds på en 100 meter lång sträcka. Den åtgärdades i
juni.

Nyförvärv
Föreningen har fått en ny vagnskorg, fd GJ G 209,
tillverkad av Otter. Den står ännu kvar i Visby.

16 juni. Spikmaskinen i arbete på den sträcka där spårvidden hade ökat.
16 sept. Övergångarna på den nya banan gjordes iordning.

Ban & Signalavdelningen
Även 2015 hade vi hjälp av Sven Andersson från SA
Spårteknik AB som gjorde den årliga besiktningen av
banan. Han gjorde även en ibruktagandebesiktning den 29
april av den nya banan.
Under två helger i mars och april höll Sven en banbesiktningskurs för sju deltagare (två deltagare var från
Vadstena- och Skarajärnvägarna)
Målsättningen med kursen var att vi ska kunna besikta
banan i egen regi på sikt. I samband med banbesiktningen
hittade Sven en spricka i en svetsskarv vid Karbyvägen.
Dagen efter svetsades den. Vi lånade vägskyltar från
Nybergs för att göra arbetsplatsen säker.
Längs med banan har rallaren Göran Karlsson byggt sex
trätrallar vid övergångar mellan Tule och Roma station.
Dessa grusades under september.
Under året har bandikena slagits med röjsåg. Det märks
tydligt där att vi har längre bana.

Under hösten kunde vi åter lägga stora resurser på
slipersbyten på den gamla banan och på Hesselby station.

4 nov. Sliprar byttes på spår 1 vid perrongen

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

11

Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2015
Varje tågavgång är ett kultursamarrangemang med
Vuxenskolan genom guidningen vid Tule och Eken.

Projektet utbyggnad av GHJ, etapp III + IV

4 nov. Renovering av växeln vid Flattaket

Projektet avslutades officiellt den 31 december 2014.
Men många saker återstod att utföra innan den nya banan
kunde invigas den 14 maj 2015.
Anders Svenssons anställning som projektledare
förlängdes till den 31 mars 2015. Vi har uppfyllt de flesta
målen i projektet. 18 företag har deltagit i projektet, vilket
har varit positivt för det gotländska näringslivet.
Anders skrev under våren en slutrapport för projektet som
lämnades in till Tillväxtverket..

Signalavdelningen har huvudsakligen arbetat med att
montera signaler på den nya banan.

14 jan. Så långt hade banbygget kommit i början av året.

12 aug. Klasse hade målat klart den norra gaveln av stationshuset

Fastighetsavdelningen
Skrapning och målning har skett av stationshusets två
gavlar. Den norra är nu färdigmålad av Klasse.
Roberth beställde bruna vägvisningsskyltar till Roma
(Visbyvägen). Dessa sattes upp före sommartrafiken.

Under vintern 2015 genomförde GHJ:s rallarlag ytterligare ett storverk genom att bygga klart järnvägen in till
Roma station samt att de byggde hela stationsområdet
med tre växlar.
Återstår gör inför 2016 en del arbeten i Roma som vändskivan med anslutande spår samt på sikt ett vattentorn.
Under 2015 inleddes ett nytt slipersprojekt. Målet var att
sälja 1 000 slipers under 2015 för Roma station. Vi hade
den 31 dec. 2015 sålt 863 slipers.

10 juni. De bruna vägvisningsskyltarna i Roma var på plats.

Utbildning
I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan hade vi
följande studiecirklar: Trafikutbildning med 6 deltagare.
Inför sommaren hölls repetitionskurs för tågklarerare,
tågpersonal och lokpersonal samt SÄO-repetitionskurs.

10 april. Plank mellan rälerna hade lagts in.

Bron över Roma kanal
Under april lades plank in på bron mellan rälerna.
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Utrymmet mellan perrongstenarna fylldes med sten och
grus. Jord lades ut och gräs såddes i. Staketet mot
dammarna sattes upp under sensommaren.

18 dec. Roma kungsgårds station med färdigt papptak och trall.

Roma kungsgårds station
Bomlyktorna sattes upp i januari. Under hösten gjordes
papptaket klart. En trall med ramp byggdes framför
stationshuset. Perrongen förlängdes och en gångstig till
perrongen anlades under hösten.

7 nov. Roma stations avträde i färdigt skick.

Bangården byggdes klart av rallarlaget. Förberedelser för
vändskivan gjordes som rostknackning av den och
flyttning av optokabelröret som gick igenom vändskivekransen. Lyktstolparna har renoverats i Etelhem. De ska
målas och sättas upp på perrongen i Roma.

18 dec. Den förlängda perrongen vid Roma kungsgårds station.

Roma station
Under vintern byggdes avträdet till Roma station inomhus
i Atlingbo. Det är en replik av Klintehamns ursprungliga
avträde. Avträdet lyftes sedan på plats vid stationshuset i
Roma där det färdigställdes under året.

4 mars. Roma stn. Spår 1 hade börjat att byggas. Avträdet till vänster.

Kent Klasén
Utan Kent så hade det inte blivit ett stationshus av den fd.
jaktstugan från Norrlanda. Kent gjorde redan vid Hesselby ett otroligt arbete med renoveringen av stationshuset.
Efter flytten engagerade han sig fantastiskt i renoveringen. Han var vid stationshuset långa perioder på heltid.

10 feb. Roma stationshus och bangård innan rälsen lades ut.

Stationshusets återställande fortsatte under ledning av
Kenth Klasén. En murstock murades upp och putsades.
Arbeten med listverk, paneler och tapetsering utfördes.
De väggfasta bänkarna i väntsalen, biljettluckan och
kaminen monterades. Invändigt var stationen nästan klar
10 mars. Kent Klasén tittade ut från vinden på Roma station.
till invigningen. Det som återstod var elinstallationer och
smärre kompletteringar.
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Med renoveringen hade Kent hjälp av flera andra, men
det var hans byggnadsvårdskunnande som drev arbetet
framåt. Även efter invigningen fortsatte Kent att jobba
med stationshuset. Kent gick bort alldeles för tidigt i
slutet av augusti och lämnade ett mycket stort tomrum
efter sig.
Mer om Kent finns att läsa i Spårstumpen nr 125.

Styrelsen för föreningen Gotlandståget
Hesselby den 3 april 2016

Torbjörn Andersson Staffan Beijer Berni Gumauskas

Bengt Nilsson

Anders Svensson

Daniel Åhlén

Roberth Östergren Hilbert Karlqvist
Adjungerad kassör

Motiv från biljettexpeditionen på Tule station den 3 juni 2015.

Tule station
Under året har föreningens anställda samt aktiva skött
städning, både ute och inne, löpande underhåll.
Under året försågs allrummet med nytt innertak och nya
tapeter. Kökets renovering färdigställdes.
Stationshusets uthyrning veckovis under sommaren har
varit en förutsättning för stiftelsens ekonomi.

Slutord
2015 var ännu ett expansivt år för Föreningen Gotlandståget. Att få inviga och trafikera banan till Roma som
varit vårt mål så länge var en fantastisk framgång.
Vi har kunnat se hur vår trafik har lockat fler vanliga
resenärer och att vi aldrig har haft så många abonnerade
turer.
Vi blickar nu framåt mot 2016 då vi jobbar med
underhåll, vagnsrenovering och med färdigställande och
kompletteringar av det vi inte tidigare har hunnit med av
banutbyggnaden.
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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