Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2017

Föreningen Gotlandståget, Hesselby Jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166, 622 56 Dalhem

Föreningen Gotlandstågets verksamhetsberättelse för 2017
I denna verksamhetsberättelse beskrivs vad som har utförts inom föreningen under 2017.
2017 var det andra 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 2017 haft 11 protokollförda möten
och handlagt 156 (186) protokollspunkter.
Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har
däremellan tagits i stor omfattning.
Under hösten separerades styrelse- och jernvägsbyråmötena från varandra. Dessa hålls nu vid separata
tillfällen. Jernvägsbyråmötena fungerar också som möten
för våra aktiva medlemmar.

Mötesverksamhet
Årsmötet 2017 hölls i Jernvägskaféet den 2 april.
Styrelsens sammansättning blev oförändrad efter
årsmötet. Eva och Ove i Jernvägskaféet ordnade en god
kakbuffé. Kenneth Forsberg kåserade och spelade jazzoch bluesmusik med spåranknytning 🎼🎹.
Till och från Roma kördes tåg till årsmötet.
Vid Höstmötet den 29 oktober lyssnade ett femtiotal på
Martin Ragnar som höll ett föredrag om livsmedelsindustrin och järnvägen på Gotland.
Under vår och höst har filmkvällar hållits den första
måndagen i månaderna.

Samverkan med andra museijärnvägar
Berni Gumauskas deltog i MRO (Museibanornas riksorganisation) säkerhetsseminarium i Mjölby i januari.
Föreningen representerades av Staffan Beijer på MRO
vårmöte i Nora 3-5 mars samt av Berni Gumauskas vid
höstmötet i Västervik 21- 22 oktober.

Styrelsen sammansättning var efter årsmötet 2017:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
adj. kassör:
Ledamöter:
Suppleanter:
Revisorer:
Revisorssuppl:
Valberedning:

Staffan Beijer
Anders Svensson
Daniel Åhlén
Hilbert Karlqvist
Torbjörn Andersson, Berni Gumauskas
Bengt Nilsson och Roberth Östergren
Bertil Bergström, Anders Sandgren
och Leif Smedberg
Kjell-Åke Nordström
Kurt Klintberg
Rolf Forsman och Margareta Stuxberg
Rune Hallviden (sammankallande),
Raimo Johansson och Maja Markhouss

Årsmöteståget anlände till Hesselby station i tid till årsmötet

Tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk medverkade vi för sjunde gången under Almedalsveckan för att
genomföra lobbyverksamheten ”Rörligt kulturarv i Almedalen”. Som tidigare år användes vår banfinka SJ Gsp
300411, under perioden 3- 5 juli.
Medverkan i Almedalsveckan har visat sig vara ett viktigt
sätt att föra fram våra budskap till de styrande.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2017 var 1 153 (1 137)
medlemmar, varav 138 hedersmedlemmar och ständiga
medlemmar. Tillkommer gör 73 föreningar/organisationer
Medlemsantalet var 16 fler än under 2016.
Medlemsavgiften för 2017 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.
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Föreningen är medlem i MRO (Museibanornas Riksorganisation), Gotlands Hembygdsförbund, samt
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.

Internet
Föreningens Wordpresshemsida finns på One.com
Webhotell i Danmark. En nyhet var möjligheten att se
Instagrambilder som knyts till museijärnvägen, med en
hashtag, t.ex. #gotlandståget
Vår Facebook-grupp om föreningen är ett komplement
till hemsidan. Den hade den 31 dec. över 3 200 (2 800)
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 har blivit en
stor tillgång för föreningen.

entréavgifter (”Smaklösa”) 20 840, samt diverse övriga
intäkter 45 257.
Bidrag, gåvor och avgifter 467 146 (394 769)
Kommunala bidrag har erhållits med 20 000.
Statliga bidrag 136 000. Övrigt bidrag/gåvor från enskilda
personer och föreningar 91 771.
Medlemsavgifter 219 375 (216 625).
Övriga rörelseintäkter 225 992 (487 923 )
Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet
39 447 och anordningsstöd från Arbetsförmedlingen
186 485 (453 663).

Skärmdump från vår Facebooksida

Ekonomi
(Se även separat resultat- och balansräkning)
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.

Roma station med nya skyltar för parkeringen den 29 december

Rörelsens kostnader
Inköp av materiel -230 617 (-349 703)
Omfattar nedskrivning av lager butik, inköp till butiken
och kostnader för medlemstidningen Spårstumpen samt
materiel till lok och vagnar.
Övriga externa kostnader -684 275 (-665 859)
Omfattar inköp, drift och underhåll av fastigheter, bana
och rullande materiel.
Personalkostnader -249 873 (-474 712)
Nettokostnader för anställd personal samt kostnader för
personal med anordningsstöd inom jobb (”FAS3”).
Avskrivningar -146 505 (-154 366)
Byggnader -29 927
Infrastruktur (banan) -114 983
Maskiner och inventarier -1 595

Hesselby station med nymålat plåttak den 13 oktober

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

Verksamhetens intäkter
891 837 (827 690) Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 766 212 (701 603), dressinuthyrning 8 232.
Övriga intäkter utgörs av försäljning i butiken 51 296,

Resultat från finansiella poster -76 789 (-94 694)
Räntekostnaderna -76 982 (-94 762) kostnaderna för
upptagna lån och utnyttjad checkkredit i SWEDBANK.
Ränteintäkt 6.
Bokslutsdispositioner 66 332 (30 494)
Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat +263 633 (-11 998) =överskott
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Kommentarer till balansräkning
(inom parentes föregående år, belopp anges i kr)

december -12 519. Elkostnader -16 465. Förutbetalda
medlemsintäkter för år 2018, 84 200.

Tillgångar

GHJ

Materiella anläggningstillgångar 2 903 947 (3 050 452)
Med byggnader avses föreningens fastighetsbestånd.
Avskrivningstid 33 år. Med mark avses infrastrukturen
med en avskrivningstid på 20 år.
Av inventarier, verktyg och installationer utgör rullande
muséimateriel 159 400 kr, vilka ej skrivs av.
Varulager 81 895 (88 134)
Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till
46 635 och ett kollager till värde av 35 260.
Kortfristiga fordringar 197 284 (134 333)
Kundfordringar 5 898. Skattefordringar inbetald
preliminärskatt år 2017, 4 500. Fordran Tulestiftelsen
16 256. Momsfordran hos Skatteverket (moms kvartal 4,
2016, 54 405. Fordringar upplupna intäkter, lönebidrag,
nystartsjobb (december) 44 399.
Intäkter Tomtetåget 93 932.
Kassa och bank 220 893 (63 023)
Föreningen har en checkkredit på 500 000.

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,
Anders Svensson, Erik Tofftén och Daniel Åhlén.

Trafikåret 2017
Trafikåret var för oss något bättre än 2016.
Nedanstående antal resenärer är räknade per enkelresa.
På 42 (41) ordinarie trafikdagar (ej Tomtetåget) reste
15 589 (13 887) resenärer med våra tåg.
Totalt antal tåg var 428 (404) st. Antalet tågkilometer var
2 627 (2 614) km).
Antalet personkilometer var: 108 314 (109 309)
1 372 (1 938) enkelresor gjordes med 13 (22) abonnerade
tåg. Totalt var antalet resenärer: 20 718 (2016: 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).
31 (31) medlemmar tjänstgjorde i sommartrafiken.

Tule station Tomtetågskvällen den 30 december

Eget kapital och skulder
Eget kapital -1 682 905 (-1 484 404).
Ändamålsbestämda medel (Roma station, loket Klintehamn, Slipers och MÅJ XC 10) 1 104 199.
Balanserat resultat 315 074 och årets resultat 263 633.
Långfristiga skulder -1 490 903 (-1 545 747)
Föreningen har lån i Sparbanken Gotland -16 000 i
SWEDBANK -1 474 903.
Ett privat lån på 75 000 återbetaldes under hösten 2017.
Kortfristiga skulder -230 210 (-305 791)
Leverantörsskulder -88 252. Skatteskulder löneskatt på
pensionskostnader med -1 323. Övriga skulder är
avdragen skatt på utbetalda löner i december -9 213.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser
semesterlöneskuld -18 238, sociala avgifter på löner i

Vid de mest välbesökta trafikdagarna användes:
SlRJ 3/1920 (Dalhem), resgodsvagnen SlRJ F 7 (1920),
boggi-vagnarna GJ Co8 (1935), SJ Bop 876 (1908) och
ÖJ Co 22 (1906)
SlRJ 3 har rullat 1 512 km, SJ Z4p 312:1 276 km,
SJ Z4p 320: 18 km och SJ Z4p 397: 365 km.
I andra tåg har varierande sammansättningar använts.
Under en del av sommaren används SJ Z4p 312/ 397
pga. torr väderlek med brandrisk.
Antalet vagnkilometer var: GJ 42- 156 km, GJ 43- 2 509
km, GJ 44- 1 552 km, GJ 8- 2 509 km, SJ 876- 195 km,
ÖJ 22- 1 066 km, SlRJ 7- 2 496 km, SJ Gp 310033 - 39
km, SJ NN 320576- 39 km.

Cykeldressiner
Under icke trafikdagar har våra besökare under sommaren
kunnat hyra dressiner och cykla till Roma.
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Tågsläppet

Museijärnvägens dag – vår säsongsavslutning

23 april anordnade museijärnvägarna i landet en
öppethusdag. Vi samarrangerade den med banarbetsveckan och cirka 100 besökare kom.

De flesta turister har då åkt hem, men det är den dagen då
vi kan göra det lilla extra.
27 augusti körde vi för fjortonde gången. Både Tule och
Roma kungsgårds stationer var bevakade för tågmöten.
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 på grund av regn färre resenärer. Med dagens åtta
+ åtta avgångar gjordes 474 (486) enkelresor.

Tomtetåget avgick den 30 december.

Avstigande vid Roma kungsgård vid julmarknadståget den 9 dec.

Vår och hösttrafik
Under hösten provade vi att köra ett allhelgonatåg
lördagen den 4 november. 215 resande!
9- 10 december körde vi julmarknadståget till Roma
kungsgård. 361 resenärer reste med våra tåg! Vi tror att
det är två traditioner som kommit för att stanna.

För tredje 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.
3 757 (2 722) enkelresor gjordes. Halfvede Musteri
sponsrade med äppelglögg till Tomtetågen.

Roma station med gatlyktorna vid julmarknadståget den 9 december

Trafikavdelningen - Övrigt
Smaklösa spelad i regn den 3 augusti på Hesselby station

Smaklösa
Den 3 augusti spelade Smaklösa sommarens mest
välbesökta konsert på Hesselby. Detta trots ihållande
regn. 517 tappra besökare trotsade vädret.

Under året räknar vi med att cirka 21 000 har besökt
Hesselby stationsområde.
Staffan Beijer har varit Turfördelare under året. Även i år
har personalläget förts in fortlöpande på hemsidan.
I museet hade vi 8 451 (8 539) besökare under sommaren.

Avvikelser (olyckor, tillbud och risker)
Under 2017 inträffade 19 (27) rapporterade händelser.
Ingen (3) olycka. 7 (9) tillbud och 12 (15) risknoteringar.
Därmed har det uppsatta målet för 2017 införlivats vad
gäller olyckor (0st). För tillbud och risknoteringar noteras
att antalet inte riktigt nådde upp till 2016 års nivå.
Dock översteg antalet risknoteringar antalet tillbud, vilket
är bra. En rapporterad risk innebär att vi ännu kan göra
något innan ett tillbud eller i värsta fall olycksfall
inträffar.
I årets verksamhetsberättelse redovisas avvikelserna som
en bilaga, GHJI 2017-7 Säkerhetsmeddelande.

Tågmöte vid Tule station den 27 augusti
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Styrelsen anser att olyckor/ tillbud/ risker är mycket
viktiga att dokumentera och sprida information om i
föreningen. Detta för att vi ska vara en lärande organisation och för att kunna förebygga olyckor/tillbud.

förnämligt sätt. De har verkligen satt kaféet på den
gotländska kafékartan.
En stor förbättring var den nya trappan med rullstolsramp
som blev klar i slutet av maj.

Internrevision

Godsbod

En internrevision av maskinavdelningen utfördes under
vintern av Tom Alderheim. Ansvarig är Berni Gumauskas

Arbetsstyrkan
Föreningen anställde Urban Pettersson gick i pension i
mars.
Stefan Krafft har varit anställd på heltid under hela året.
12 september anställdes Cenita Hellgren på 75%.
Båda anställningarna sker med anställningsstöd från
Arbetsförmedlingen.
Under sommaren arbetade Salla Järvinen i vår butik.
Tack vare Arbetsförmedlingens insats Jobb och
utvecklingsgarantin och andra stödformer, har föreningen
utan kostnad kunnat ha arbetslösa personer anställda på
heltid, under hela eller delar av året.
Under året har vi som anställda haft: Håkan Borg och
Göran Karlsson. Under del av året även Jan-Åke
Andersson och Neil Polson.
De har varit mycket viktiga för föreningen. Tyvärr ser vi
nu med oro på hur dessa anställningsformer försvinner.

Familjen Jannehag arrenderade under sommaren den
norra delen av godsmagasinet till godsbod. De har hyrt i
nio år.

Gammalt godis blev mycket populärt i somras i butiken på Hesselby

Försäljningsavdelningen
Även denna sommar var leksaksloken mycket populära.
Föreningen deltog vid Hjulmarknaden i Solna den 25 nov.
Butikens försäljning under året uppgick till 51 296:(68 599:-)

Spårstumpen
Dalhem åter under ånga efter höstens utbyte av kolvringar. 20 dec.

Aktiva/ gubbgänget
Under året har vårt gubbgäng fortsatt att utvecklas.
Under ledning av Gösta Hammarberg har flera nya aktiva
tillkommit. En stor del av arbetet har varit med Venavagnen, men även våra förråd har fortsatt städats/ordnats
upp under året. Vi har skrotat ett Z43-lok som har
plockats på användbara delar. Järnskrot har därefter
kunnat säljas.
De aktiva medlemmarnas arbetsinsatser i form av fasta
arbetslördagar i Hesselby har fortsatt och är en mycket
viktig del i föreningens verksamhet.

Jernvägscaféet
Våra kaféarrendatorer Eva Hejdenberg och Ove Sahlin
har även under 2017 drivit Hesselby Jernvägskafé på ett

Under 2017 har fyra 16-sidiga nummer givits ut. Sp 133
sändes ut först under januari 2018. Anders Svensson är
redaktör. Tryckning, adressering samt leverans till
PostNord/ 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.
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19 oktober. Alla fönster hade monterats på Venavagnen. SJ Cp 407

Maskinavdelningen
Cementa: Under vintern påbörjades arbeten med att
reparera pannan. Dessa avbröts när den visade sig vara i
sämre skick än väntat. Cementa är nu avställt.
Klintehamn: Styrelsen beslöt att loket ska renoveras.
Ett särskilt insamlingsbankkonto har öppnats.
Dalhem: Underhåll och reparationer inför sommartrafiken. Under hösten nytillverkades kolvringarna till
båda cylindrarna. Kolvringarna monterades i slutet av
december så att loket kunde vara med på tomtetåget.
MÅJ XC 10: Arbetena med att återställa ”tvättstugan” till
motorvagn har påbörjats. Ramen har tagits loss från
korgen. Fönstren har tagits ur och inventering av färgsättningen mm har gjorts. Korgen är i mycket gott skick,
förutom där kaminen satt.
Venavagnen: Arbetet med renoveringen av vagnen har
fortsatt under året. De flesta fönster har monterats efter
renovering. Fjädrar och hjulupphängning har renoverats.
Vi har fått vagnsgrindar från Järnvägsmuseum.
Uccasinen: Renovering av motordressinen har påbörjats
under ledning av Tommy Bergholm.

19 april. Slipersbyten vid växeln närmast landsvägen

Fastighetsavdelningen
Under ledning av Klas-Göran Ryström har fönster och
dörrar på flera av våra byggnader renoverats.
Den under hösten 2016 påbörjade ombyggnaden av
Fryshuset till snickeriverkstad fortsatte under 2017.
Hösten 2016 lämnades bidragsansökningar in till
Länsstyrelsen för att måla om stationshusets tak och
renovering av museibyggnaden panel.
Bidrag på 90% av kostnaden beviljades och under september och oktober genomfördes arbetena av Jannehags
måleri och Kattviks trä.
För att komma tillrätta med den fuktiga luften i Vagnhall
1 har arbeten påbörjats med att installera avfuktningsaggregat för våra lok och vagnar. Arbetena har letts av
Tom Alderheim.

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

Nyförvärv
KlRJ G 313. Byggd av Fole mekaniska verkstad 1898.
Vagnskorgen har stått i Othem och föreningen har fått
den som gåva. Vagnens historia är intressant eftersom den
var betvagn från begynnelsen och som sådan rullade den
som sommarvagn.

Ban & Signalavdelningen
Inför trafiksäsongen besiktades banan 22- 24 april av
Sven Andersson, SA Banteknik AB. Vid banbesiktningen
fick våra egna banbesiktarelever nödvändig praktik.
Vid besiktningen upptäcktes ett rälsbrott på Tule station
samt en spricka i räl vid Lammhagen. Båda bristerna
åtgärdades omgående.
En banarbetsvecka arrangerades 19- 23 april. 227 slipers
byttes under den.
Upplaget av räls har sorterats på vår parkeringsåker efter
dimension.
Slyröjning längs med banan utfördes under hösten.

Hesselby station. Takmålning pågick den 26 september

Utbildning
I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan genomfördes en trafikkurs med fyra deltagare.
I maj hölls en tågbefälhavarekurs under ledning av Sven
Block samt en SÄO-repetitionskurs.
Varje tågavgång är ett kultursamarrangemang med
Vuxenskolan genom den folkbildning som vi bedriver
med guidningen vid Tule.
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Dalhemsån. Högt vattenstånd efter den regniga hösten. 9 december.

GJ C 44

Föreningens höstresa

Övrigt

I hyrd buss besökte ett femtontal medlemmar 9-11 sept.
Linköpings järnvägsmuseum samt museijärnvägarna i
Vadstena, Risten-Lakvik och Västervik.
Besök gjordes även på Flygvapenmuseet i Linköping och
Åssamuseet i Åtvidaberg. Reseledare var Rune Hallviden.

Övriga stationer:
Tule station
Brandförebyggarna har besiktat rökgångarna och godkänt
allt eldning utom i kakelugnen.

Helgmålsringningen på SVT spelades in på GHJ och
sändes den 1 juli.

Slutord
2017 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 fortsatt att minska.
Men glädjande har detta motverkats genom att flera nya
aktiva har tillkommit till gubbgänget.
Vi blickar nu framåt mot 2018, och hoppas på ett
förbättrat museistöd och ett för föreningen och andra
museer bra sommarväder.
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.

Hesselby, Dalhem den 24 mars 2018
Uppehåll vid Tule station den 28 juni

Roma kungsgårds station
Vägskyddet har kompletterats av Anders Johansson.
Isolerskarvjärn har frästs av Marin & maskin i Etelhem.

Torbjörn Andersson Staffan Beijer

Berni Gumauskas

Roma station
Ett väggfast skåp har byggts i biljettexpeditionen.
Pivon till vändskivan har hämtats från AGJ.

Hilbert Karlqvist

Bengt Nilsson

Anders Svensson

Projekt banutbyggnad etapp II/IV – Epilog
Anders har lämnat in en delredovisning till
Riksantikvarieämbetet om projektet.
Under 2018 ska projektet slutredovisas.

Daniel Åhlén

Roberth Östergren

Föreningen Gotlandståget, Hesselby Jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166, 622 56 Dalhem
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