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I denna verksamhetsberättelse beskrivs vad som har utförts inom föreningen under 2016.
2016 var det första året efter banutbyggnaden. Ett år där vi konsoliderade verksamheten och fick möjlighet
att ta tag i vagn- och fastighetsrenoveringar och annat som vi inte hunnit med under banutbyggnaden.
Styrelsen har under 2016 haft 11 protokollförda möten
och handlagt 186 (192) protokollpunkter.
Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har
däremellan tagits i stor omfattning.

3 april. Årsmötesförhandlingarna i Hesselbysalen.

Samverkan med andra museijärnvägar
24 okt. Styrelsemöte på Hesselby station.
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Mötesverksamhet
Årsmötet 2016 hölls i Hesselbysalen den 3 april.
Vid årsmötet var 36 medlemmar närvarande.
Som ny suppleant valdes Anders Sandgren, Källunge i
stället för avgångne Peter Wigren. Eva i Jernvägskaféet
ordnade en god kakbuffé. Föreningens nya DVD-film
visades. Den har tagits fram av LEG Video.

Berni Gumauskas deltog i MRO (Museibanornas riksorganisation) säkerhetsseminarium i Mjölby i januari.
Föreningen representerades av Staffan Beijer på MRO
vårmöte i Vadstena den 5 mars.
Föreningen arrangerade MRO höstmöte 1- 2 oktober.
Förutom sedvanliga mötesförhandlingar och resor med
tåget, så ingick besök för de 27 deltagarna på Gotland
Whiskey i Roma fd sockerbruk samt vid Försvarsmuseet i
Tingstäde.

1 okt. MRO-mötet. Fotokörning och löptävling vid Kambshagtorp.

45 medlemmar och andra intresserade besökte höstmötet
den 30 oktober. Torsten Daun berättade om sin nya bok –
Gotländska järnvägsbroar, stationshus och perronger som
handlar om resterna efter den gotländska järnvägen.
Under vår och höst har filmkvällar hållits den första
måndagen i månaderna.

1 okt. MRO-mötet. Besök på Gotlands Whiskey i Roma fd sockerbruk.
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Tillsammans med styrelsen för MRO och JHRF (Järnvägshistoriska riksförbundet) medverkade vi för sjätte
gången under Almedalsveckan för att genomföra lobbyverksamhet. Som vanligt användes vår banfinka SJ Gsp
300411, under perioden 4- 7 juli.
Medverkan i Almedalsveckan har visat sig vara ett viktigt
sätt att föra fram våra budskap till de styrande.

Skärmdump från vår nya Wordpress-hemsida

är intresserade av oss. Möjligheten att direkt från en
smartphone lägga ut bilder från verksamhet och om
järnvägshistorien har blivit en stor tillgång för föreningen.

Ekonomi (Se separat resultat- och balansräkning)

1 okt. MRO-mötet: Fotokörning vid Munkebos/Tomtevägen

Medlemmar

Hilbert Karlqvist är adjungerad kassör och sköter
föreningen ekonomi sedan 2006. Sedan föreningen
momsregistrerades, krävs det 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.

Medlemsantalet den 31 december 2016 var 1 137 (1 116)
medlemmar, varav 137 hedersmedlemmar och ständiga
medlemmar. Tillkommer gör 65 föreningar/ organisationer. Medlemsantalet var 21 fler än under 2015.
Medlemsavgiften för 2016 var oförändrad 275:- för
enskild och 325:- 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, samt Arbetslivsmuseernas
samarbetsråd.
1 okt. MRO-mötet: Fotokörning vid Munkebos/Tomtevägen

Kommentarer till resultaträkningen
(inom parentes föregående år, belopp anges i kr)
Verksamhetens intäkter 814 150:- (1 326 207:-)
Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 701 603:dressinuthyrning 12 320:Övriga intäkter utgörs av försäljning i butiken 76 800:samt diverse övriga intäkter.
1 okt. MRO-mötet: Fotokörning vid Munkebos/Tomtevägen

Internet
Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i
Danmark. Under sommaren gjordes en stor förändring när
hemsidan flyttades över till en Wordpressmall. En följd
av detta var att utseendet på hemsidan förnyades helt.
Adressen är: www.gotlandstaget.se
Vår Facebook-grupp om föreningen är ett komplement
till hemsidan. Den hade den 31 dec. över 2 800 (2 400)
följare och är idag föreningens snabbaste kanal till de som

Bidrag, gåvor och avgifter 394 769:- (502 619:-)
Kommunala bidrag har erhållits med 20 000:- Övriga
bidrag/gåvor från enskilda personer och föreningar
158 144:- Medlemsavgifter 216 625:- (209 575:-)
Övriga rörelseintäkter 487 923:- (700 408:-)
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet
34 260:- och anordningsstöd från Arbetsförmedlingen
(AF) 453 663:- (663 243:-).
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1 okt. MRO-mötet: Vändning av Dalhem vid Hesselby station.

3 mars. Spår 1 vid Hesselby station mellan perrongerna renoverades.

Rörelsens kostnader

Kommentarer till balansräkning
(inom parentes föregående år, belopp anges i kr)

Inköp av materiel -349 703:- (-252 334:-)
Omfattar nedskrivning av lager och butik. Inköp till
butiken och kostnader för tidningen Spårstumpen.
Övriga externa kostnader -665 859:- (-1 104 732:-)
Omfattar inköp, drift och underhåll av fastigheter, bana
och rullande materiel.
Personalkostnader -474 712:- (-645 955:-)
Nettokostnader för anställd personal samt kostnader för
personal med anordningsstöd inom jobb och utvecklingsgarantin.
Avskrivningar -154 366:- (-146 199:-)
Byggnader -21 649:- bana -114 983:- Maskiner och
inventarier -9 567:-

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 3 050 452:(3 160 829:-)

Med byggnader avses föreningens fastighetsbestånd.
Avskrivningstid 33 år. Med mark avses banan med en
avskrivningstid på 20 år. Av inventarier, verktyg och
installationer utgör rullande muséimateriel 159 400:vilka ej skrivs av.
Varulager 88 134:- (146 655:-)
Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till
48 956:- och kollagret till 39 178:-

Resultat från finansiella poster -94 694:- (-104 113:-)
Räntekostnader -94 762:- (-104 173:-) för upptagna lån
och utnyttjad checkkredit i SWEDBANK.
Ränteintäkt 68:-

Kortfristiga fordringar 134 333:- (134 833:-)
Kundfordringar 4 961:- Skattefordringar inbetald
preliminärskatt år 2016, 4 500:- Fordran Tule-stiftelsen
11 316:- Momsfordran hos Skatteverket (moms kvartal 4,
2016, 17 682:- Fordringar upplupna intäkter,
anställningsstöd från AF (december) 43 830:Intäkter TOMTETÅGET 39 348:-

Bokslutsdispositioner 30 494:- (-44 902:-)
Förändring av ändamålsbestämda medel

Kassa och bank 63 023:- (29 210:-)
Föreningen har en checkkredit på 500 000:-

28 juli. Uppehåll vid Roma station.

Årets resultat – 11 998:- (230 147:-)
Årets resultat, underskott.

28 juli. Roma station med bagagevagnen.
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Eget kapital och skulder
Eget kapital -1 484 404:- (-1 514 046:-)
Ändamålsbestämda medel (Roma station, loket
Klintehamn, Slipers och MÅJ XC 10) -1 186 975:Balanserat resultat –327 071:- och årets resultat -11 998:Långfristiga skulder -1 545 747:- (-1 705 923:-)
Föreningen har lån i Sparbanken Gotland -16 000:Swedbank -1 529 747:-

13 aug. Resgodsvagnen SlRJ F7 full med cyklar.

Nedanstående antal resenärer är räknade per enkelresa.
På 41 ordinarie trafikdagar (2015: 48) (ej Tomtetåget)
reste 13 887 resenärer med våra tåg. (2015: 24 534)
Vi fraktade 31 cyklar.
Antalet personkilometer var: 109 309 (2015: 172 002)

15 aug. Dalhem på väg från Hesselby. Foto: Joachim Volkhardt

Kortfristiga skulder -305 791:- (-251 558:-)
Leverantörsskulder -20 599:- Skatteskulder löneskatt för
pensionskostnader -2 235:Övriga skulder är avdragen skatt på utbetalda löner i
december -9 469:- och skuld till K Landgren -75 000:Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
semesterlöneskuld -36 991:- sociala avgifter på löner i
december -13 047:- Elkostnader -14 365:- annonskostnader -2 784:- Förutbetalda medlemsintäkter för år
2017, 131 300:-

1 938 (2 185) enkelresor gjordes med 22 (19) abonnerade
tåg. Totalt var antalet resenärer: 18 547 (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).
Totalt antal tåg var 404 st.
31 (41) medlemmar tjänstgjorde i sommartrafiken.

GHJ
Trafikorganisationens funktionärer har varit följande:
Trafikchef, Tc: Staffan Beijer, Maskininspektör, Cma:
Erik Tofftén, Lokmästare (ånglok) Christer Rising,
Lokmästare (motorlok) Tommy Bergholm,
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:
Vakant, Försäljningsansvarig: vakant, Marknadschef:
Anders Svensson.
Kompetensnämnd: Berni Gumauskas, Staffan Beijer, Erik
Tofftén, Daniel Åhlén och Petra Lindberg.

18 aug. Dalhem på väg mot dagens första tåg mot Roma.

Vid de mest välbesökta trafikdagarna användes: SlRJ
3/1920 (Dalhem), resgodsvagnen SlRJ F 7 (1920), boggivagnarna GJ Co8 (1935), SJ Bop 876 (1908) och ÖJ Co
22 (1906)
I andra tåg har varierande sammansättningar använts.
Under en del av sommaren används SJ Z4p 312/ 320/ 397
pga. torr väderlek med brandrisk.
SlRJ 3 har rullat 664 km, SJ Z4p 312:1 459 km,
SJ Z4p 320: 122 km och SJ Z4p 397: 1 199 km.
Antalet tågkilometer var 2 614 km (3 336) km)

Trafikåret 2016

Cykeldressiner

Trafikåret var för oss tyvärr klart sämre än 2015. Detta
beroende på ett fantastiskt turistväder. 2015 lyftes också
av invigningen.

Under icke trafikdagar har våra besökare från 14 juli
kunnat hyra dressiner och cykla till Roma.
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13 aug. Två biljetter per cykel.

28 aug. Museijärnvägens dag. Bettåget vid Roma kungsgårds station.
Foto: Kalle Palmquist.

Vår medlem Christer Ahlberg i Nässjö renoverade flera
cykeldressiner inför sommaren.

Tomtetåget avgick den 27 december.

Vår och hösttrafik
På grund av de stora banarbetena på Hesselby station,
kördes inga publika vårtåg. Under hösten kördes tåg vid
MRO-mötet, 16 oktober och vid Roma kungsgårds
julmarknad 3- 4 december (ångtåg). Då var det fler som
reste med tågen, än tidigare år. Vi tror att det är en
tradition som kommit för att stanna.

För andra året avgick Tomtetåget från både Hesselby och
Roma stationer. Vid Tule station, mötte våra två tomtar
upp. Två tåg gick i skytteltrafik. Loken byttes på Tule.
Det gjorde att vi slapp rundgången på Tule. En klar
säkerhetsmässig förbättring.
2 722 (4 240) enkelresor gjordes. Att tåget avgick en
fredag gjorde nog att det blev färre som reste med tågen.
Halfvede Musteri sponsrade med 200 liter äppelglögg till
Tomtetågen.

Tågsläpp
Museijärnvägarna har sedan ett par år anordnat en
öppethushelg under våren. Under 2016 deltog vi inte.

27 dec. Våra två tomtar vid Tule station.
28 aug. Tidstypiska resenärer på Museijärnvägens dag.
Foto: BG Kristofferson.

Museijärnvägens dag – vår säsongsavslutning
De flesta turister har då åkt hem, men det är den dagen då
vi kan göra det lilla extra.
28 augusti körde vi för trettonde gången och för första
gången med tre-tågstrafik och för andra gången till Roma.
Både Tule och Roma kungsgårds stationer var bevakade
för tågmöten. Ett av tågen var ett bettåg.
Dagen var ett samarrangemang med Veteranbilsklubben.
De körde Augustisvängen med mål vid Hesselby stn.
Dagen avslutades med gemensam middag för våra aktiva
i Jernvägscaféet.
Det var mycket folk och med dagens åtta avgångar
gjordes 486 (465) enkelresor.

Trafikavdelningen - Övrigt
Under året räknar vi med att cirka 20 000 har besökt
Hesselby stationsområd.
Staffan Beijer har varit Turfördelare under året. Även i år
har personalläget förts in fortlöpande på hemsidan.
I museet hade vi 8 539 (10 830) besökare under
sommaren.
GHJ var representerat som en av de olika filmsnuttar från
olika delar av landet som visades vid SVT Nationaldagsfirande.
21 juli anordnade vi en countryafton med kvällståg.
Blåsorkestern Eidis Ljomfelag från Färöarna spelade på
Hesselby station under trafikdagen den 6 augusti.
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Olyckor/ Tillbud/ Risker i tidsordning 2016:
29 jan: Tillbud - Banfinkan rullades av okända iväg från Hesselby
station till ån. Där bröts den upp och verktyg slängdes i ån. Ny rutin
för låsning av växel togs fram.
13 mars: Tillbud - Urspårning av lokomotorhjul spår 6 vid VH1.
Spårviddsökning som åtgärdades med utbytt räls, slipersbyte och
dubbelspikning.
7 april: Olycksfall - En av de anställda arbetade med ett spett som
slant och orsakade skada i huvudet. Den anställde kördes till lasarettet.

27 dec. Tomtetåget. Uppehåll vid Tule station. Foto: Marie Bodin.

Transportstyrelsen revision
Inför Transportstyrelsens revision arbetade en grupp
under ledning av vår säkerhetsansvarige Berni
Gumauskas med att revidera föreningens föreskrifter.
Transportstyrelsens revisionsgrupp besökte föreningen
21- 22 juni och genomförde en revision av vår
dokumentation och vårt säkerhetsarbete. Efter några
kompletteringar godkändes vi den 6 oktober.
Vid revisonen framkom att föreningen inte påbörjat de
avdelningsvisa internrevisonerna. Styrelsen beslöt att en
internrevision av maskinavdelningen skall göras hösten
2016/vintern 2017. Ansvarig är Berni Gumauskas.

23 april: Olycksfall - Vid avstigning från GJ Co 8 halkade en resenär
av fotsteget och skrapade stuss och rygg. Tillfällig smärta uppstod men
ej bestående.
27 april: Risk - I VH1 har spår 4/5 sjunkit ned i betongen så att
fordonshjulen vilar mot betongen. Detta gör att vagnarna rullar trögt,
med ökad olycksrisk då loken får trycka på med större kraft. Åtgärdas
vid kommande renovering av VH1.
25 maj: Tillbud - Bromsaren glömde dagen före att dra åt handbromsen på Ölandsvagnen. Den trycktes den 25 maj lätt in i duschboden vid
växling. Vikten av bromsningen i VH1 tas upp vid kommande
repetitionsutb.
5 juni: Tillbud - Tåg avgick utan avgångssignal från Tkl. Vid tillfället
ovan förare. Signalutbildning ingår i den årliga repetitionskursen.

3 april. Ombyggnad av infartsväxeln på Hesselby station.
27 dec. Tomtetåget. Staffan Beijer var tågklarerare vid Tule station.

Olyckor och tillbud
Under 2016 inträffade 27 rapporterade händelser. Tre av
de var olycksfall utan sjukfrånvaro. 9 tillbud och 15 var
risknoteringar. Vi har nått målen för säkerhetsarbetet
under 2016.
Vi kan konstatera att antalet olycksfall och tillbud ligger
på samma nivå som året innan. men den stora skillnaden
är att antalet risknoteringar har ökat markant, vilket är
positivt. En rapporterad risk innebär att vi ännu kan göra
något innan ett tillbud eller i värsta fall olycksfall
inträffar.
Styrelsen anser att olyckor/ tillbud/ risker är viktiga att
dokumentera och sprida information om i föreningen, för
att vi ska vara en lärande organisation och för att kunna
förebygga olyckor/tillbud.

19 juni: Olycksfall - Pojke klämde fingrar mellan dörr/dörrkarm på SJ
Bop 876. Han höll handen på fel plats när han skulle passera dörren på
väg ut till södra plattformen. Handen fick hudskrap.
10 juli: Risk - De nyanlända dressinerna var inte låsta. Besökare
började rulla/cykla. Tillsagda och lås anbringat.
13 juli: Tillbud - Nordvästra grinden på GJ Co 8 hade gått upp och
stod vidöppen. Grindens fjädrande låsreglage var mjukare än på den
sydöstra grinden. Det åtgärdades provisoriskt samma dag.
13 juli: Risk - Skyddshjälm användes inte vid lyft av Dalhems
ånglåda. Tillsägelse.
21 juli: Tillbud – Vid brandbevakning upptäcktes en mindre brand vid
Tule. Släckt med brandvagnens utrustning.
24 juli: Tillbud - Vid brandbevakning upptäcktes en mindre brand
söder om Tule. Släckt med brandvagnens utrustning. Ångloket ställdes
av. Gnistskydd och –hatt ska monteras. Asklådan ska vara stängd.
27 juli: Tillbud – GJ Co 8 gavelplåt vid södra gaveln rycktes loss pga.
för kort kedja. Åtgärdades med längre kedja och reparation.
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7 aug: Risk – Rälsskarv söder om Tule förskjuten i sidled. Åtgärdas.
28 aug: Tillbud – Vid varmgång i lager på vagn gick personal längs
med vagnen vid Tule station. Pga regn halkade personal. Föraren
bromsade hårt då risk fanns att personal skulle kunna komma under
tåget. Ej skada.
21 okt: Risk - Vid stoppning av skenskarv brast skarvjärn.
Hindertavla uppsatt. Nytt skarvjärn monterades.
4 dec: Risk – Varmgång i lager på SlRJ 3. Pga igensatt påfyllnadsrör.
Åtgärd – Ny rutin att regelbundet demontera/rengöra påfyllningsrören.
5 dec: Risk – Trefasuttag felaktigt inkopplat i elskåp på Hy. Åtgärdat.
19 dec: Risk – Hög vattennivå i vändskivekransen på Roma. Åtgärd:
Länspumpning, rensning av utloppsrör.
19 dec: Risk – Vägskyddet vid Eken fungerade ej.
Åtgärd: Rensning av gaturäler och därmed bättre kontakt mot hjulen.

14 april. Våra rallare arbetade med renoveringen av växel 2.

De anställda har i allmänhet anställningar på ett-två år.
De är mycket viktiga för föreningen och en förut-sättning
för att bedriva en stor del av föreningens verksamhet.
Under sommaren arbetade Salla Järvinen i vår butik.

30 dec: Risk – Gardiner i GJ CD 43 och C 44 sitter för nära
kaminrören. Åtgärdas med skyddsplåtar eller borttag av gardinerna.
30 dec: Risk – Östra växeltungan på Tule svackar. Åtgärdas med
stoppning.
30 dec: Risk – Ytterligare fönsterruta i SJ Bop 876 har spruckit.
Åtgärd: Tillfälligt lagad med tejp
30 dec: Risk – Ihopkoppling av GJ C 44 och SlRJ F 7. Gångbryggorna
hade dålig passform och kunde ej användas under Tomtetåget.
30 dec: Risk – Ett av fästena till slutsignalerna på SJ Bop 876 passade
så dåligt till slutsignalerna att dessa riskerade att falla av. Åtgärdas.
30 dec: Risk – Två signallyktor slutade pga. dåliga batterier att
fungera. Åtgärd: Ombyggnad.

13 jan. Vårt gubbgäng har till stor del arbetat med renoveringen av
Venavagnen.

Aktiva/ gubbgänget
Under året har vårt gubbgäng tagit allt fastare form.
Under ledning av Gösta Hammarberg har flera nya aktiva
tillkommit. En stor del av arbetet har varit med Venavagnen, men även våra förråd har städats/ordnats upp
under året. En hel del järnskrot har kunnat säljas.
De aktiva medlemmarnas arbetsinsatser i form av fasta
arbetslördagar i Hesselby har fortsatt och är en mycket
viktig del i föreningens verksamhet.
3 dec. Julmarknadståget vid Roma station.

Arbetsstyrkan
Föreningen har under året haft Urban Pettersson och
Stefan Krafft anställda på heltid med anställningsstöd från
Arbetsförmedlingen.
Tack vare Arbetsförmedlingens insats Aktivitetsgarantin
och andra stödformer, har föreningen kunnat ha
arbetslösa personer anställda på heltid, under hela eller
delar av året. Föreningen får ett dagbidrag, som ersättning
för arbetsledning, arbetskläder, material mm.
Under året har vi som anställda haft: Jan-Åke Andersson,
Håkan Borg, Roger Ebing, Cenita Hellgren, Roy Johansson, Göran Karlsson och Neil Polson.

13 jan. En av de nya luftvärmepumparna som nu värmer kaféet.
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Jernvägscaféet
Våra kaféarrendatorer Eva Hejdenberg och Ove Sahlin
har även under 2016 drivit Hesselby Jernvägskafé på ett
förnämligt sätt. De har satt kaféet på den gotländska
kafékartan.
Under vintern satte föreningen in två luftvärmepumpar i
Kafébyggnaden. Dessa har förbättrat klimatet och
minskar kostnaden för uppvärmningen av lokalen.

Godsbod
Familjen Jannehag arrenderade under sommaren den
norra delen av godsmagasinet till godsbod. De har hyrt i
åtta år.
18 april. Maskinchefen Erik Tofftén arbetade med Dalhem.

Försäljningsavdelningen
Även denna sommar var leksaksloken mycket populära.
Föreningen deltog vid Hjulmarknaden i Solna den 26 nov.
Butikens försäljning under året uppgick till 68 599:(55 037:-)

Venavagnen: Arbetet med renoveringen av vagnen har
fortsatt under året. Underreden till sofforna har tillverkats.
Toalettutrymmet har återuppbyggts. In- och utvändig
målning har utförts.

Spårstumpen
Under 2016 har fyra 16-sidiga nummer givits ut. Sp 129
sändes ut först under januari 2017. Anders Svensson är
redaktör. Tryckning, adressering samt leverans till
Posten/ Bring har utförts av iVisby tryckeri.

Marknadsavdelningen
En ny upplaga informationsfoldrar trycktes upp.
Sommarens tidtabell trycktes och bladades in i foldern.
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. Marknadsavdelningen har även i år haft samarbete med Destination Gotland (DG) om bokning av
biljetter vida DG:s hemsida. Vi har även medverkat i
DG:s nysatsning Kulturens Ö, där Tomtetåget var ett av
de första evenemangen att publiceras i den nya
webbportal som hänger samman med denna satsning.

2 maj. Venavagnen tittade ut i vårsolen från vagnhall 1.

SJ-bussen med släp
Under året har ingen renovering gjorts.

Nyförvärv
En normalsspårig lokomotor (fd SJ Z43 217) liknande
Z4p skänktes till föreningen av Netrail AB. Den transporterades av Bosse Åkare från Simrishamn till Hesselby.

Maskinavdelningen
En kolharpa byggdes av Leif Smedberg. Med den kan
kolet enkelt sorteras. Aska och kolstybb lämnas till
Cementa.
Dalhem: Underhåll och reparationer skedde under
vintern.
SlRJ F 7: Vagnsfjädrarna sändes till Rånäs fjäder för
renovering. Dragstång och kopplen har reparerats.

24 sept. KlRJ BC 301 hämtades i Gnisvärd.

Gnisvärdsvagnen: Vagnskorgen som sedan 50-talet har
fungerat som sommarstuga i Gnisvärd fick föreningen i
gåva mot att föreningen byggde en mindre sommarstuga.
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Vagnskorgen hämtades den 24 sept. av Hasse Wistrands
kranbil. Vagnen visade sig vara KlRJ BC 301 byggd av
Atlas 1898.
Föreningen fick möjlighet att plocka delar från vagnskorgen till GJ G 209 (P A Otter).
En A-traktor (fd. Volvo Starke) köptes in. Motor och
växellåda mm ska användas till MÅJ-motorvagnen.

Fastighetsavdelningen
Under året har stationshusets och avträdets väggar målats
färdiga av Klas-Göran Ryström och Kenneth Forsberg.

Ban & Signalavdelningen
Inför trafiksäsongen besiktades banan 10- 12 maj av Sven
Andersson, SA banteknik. Vid banbesiktningen fick våra
egna banbesiktarelever nödvändig praktik.
En banarbetsvecka arrangerades 12-16 april. Under våren
renoverades på Hesselby, infartsväxeln 2, växel 1, spår 1
vid perrongerna samt det norra spårslutet av spår 2.
190 slipers byttes under våren.
13 juli. Nymålad framsida på Hesselby station.

Det är ett mycket prydligare utseende som nu möter våra
besökare. Klas-Göran har under året renoverat fönster och
dörrar på verkstaden, Flattaket, godsmagasinet och
Museet. Under hösten påbörjades ombyggnad av
Fryshuset till snickeriverkstad.

12 april. Banarbetsvecka med slipersbytaren i aktion.

Stoppmaskinen renoverades under vintern av Larssons
maskin & traktor i Isums. Alla hydraulslangar byttes.
Ett banstängsel med tre järntrådar sattes under vintern
upp på den norra sidan av järnvägen från Hesselby mot
Eken.
Två motortrallor har hämtats från Wadstena- Fågelsta
Järnväg. Tanken är att en av de ska renoveras för
banavdelningen.
Våra två broar besiktades i september för andra gången av
extern besiktare. Broarna godkändes, men åtgärder
behöver utföras inför kommande säsong.

7 juli. Södra gaveln och baksidan av stationen var nymålade

Under hösten lämnades ansökningar in till Länsstyrelsen
som kan möjliggöra att stationshusets tak blir ommålat
och att museibyggnadens södra gavel kan renoveras.
I december fick föreningen en viktig gåva i form av den
åker norr om Hesselby station som används som extra
parkering på somrarna.

23 sept. Brobesiktning under bron över Roma kanal.
30 dec. Tomtetåget. Parkering på vår nya p-åker.

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

Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2016
Åkern skänktes av Birgitta Lindqvist, Bo Jacobson, Arne
Jacobsson, Ann Jakobsson och Christina Jacobsson.
Gåvan säkrar att också inga fastigheter kan byggas som
kan skymma sikten från landsvägen mot stationen.

Projekt banutbyggnad av GHJ, etapp II
Insamlingen för slipers avslutades vid nyåret 2015/16.
Sliperstavlan för Etapp II sattes upp vid Tule station inför
Tomtetåget.

Under året har flera förslag till ytterligare vagnhall
dryftats inom styrelsen. Föreningen beslöt att köpa en
gammal militär plåthall för att möjliggöra bygget av en ny
VH3 bakom nuvarande VH2. El drogs under hösten in i
VH2 och i Fryshuset och belysning monterades.
Studenter från Campus Gotland har undersökt klimatet i
VH1. Föreningen har via Roberth Östergren fått ett par
avfuktningsaggregat. Dessa monteras i VH1 för att
förbättra klimatet, i första hand i vagnarna.

16 juni. Tåg mot Roma anlände till Roma Kungsgårds station.

Roma kungsgårds station
Vägskyddet har kompletterats vid ett par tillfällen under
året av Anders Johansson. Träperrongen har förlängts.
Ett utedass har placerats vid stationen.

21 juni. Klas-Göran målade avträdet vid Hesselby station.

Utbildning
I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan hade vi en
eldarkurs med fem deltagare. Inför sommaren hölls
Tågklarerarutbildning under ledning av Sven Block samt
SÄO-repetitionskurs. Varje tågavgång är ett kultursamarrangemang med Vuxenskolan genom den folkbildning
som vi bedriver med guidningen vid Tule.

Föreningens höstresa
I hyrd buss besökte ett femtontal medlemmar
museijärnvägarna i Jädraås, Uppsala och Mariefred.
Besök gjordes även på Järnvägsmuseum i Gävle.
Reseledare var Rune Hallviden.

1 okt. MRO-mötet. Information vid Roma station.

Roma station
Under året har de två gamla lyktstolparna från Romakloster station renoverats och målats. De lagades och
kompletterades av Marin & Maskinteknik i Etelhem.
De sattes under senhösten upp på Roma station.
Bengt Nilsson har tillverkat och målat nya stationsskyltar
till Roma. Erik Hargeby har tillverkat nya innerfönster till
stationshuset.

30 dec. Sliperstavlan för Etapp II sattes upp vid Tule station.
30 dec. Roma station vid Tomtetåget med de nygamla gatlyktorna.
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Tule station
Kaminröret i köket har monterats. Golvet i hallen är
nylagt. En ny hydrofor har monterats i Brygghuset.
Under året har föreningens anställda samt aktiva skött
städning, både ute och inne samt löpande underhåll.

Den avgående styrelsen vill tacka för allt stöd som
föreningen fått under året i form av arbetsinsatser,
deltagande i trafik och andra föreningsarrangemang samt
i form av gåvor och bidrag.

30 dec. Tomtetåget. Dalhem i väntan på avgång vid Hesselby stn.
30 dec. Dalhem vid Tule station under Tomtetåget. Foto: Marie Bodin.

Slutord

Hesselby den 2 april 2017

2016 var ett år där vi har fått ta igen mycket som har fått
stå tillbaka under banutbyggnaden.
Antalet anställda med stöd från Arbetsförmedlingen har
som följd av politiska beslut minskat. Men glädjande har
detta motverkats genom att flera nya aktiva har tillkommit till gubbgänget.
Vi blickar nu framåt mot 2017 och hoppas på ett för
föreningen och museer bra väder i sommar.

Torbjörn Andersson

Hilbert Karlqvist

Daniel Åhlén

Staffan Beijer

Bengt Nilsson

Berni Gumauskas

Anders Svensson

Roberth Östergren

28 aug. Museijärnvägens dag. Hesselby station. Foto: Marie Bodin.

28 aug. Museijärnvägens dag. Över åkrarna. Foto: Britt Kiderud.
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