Verksamhetsberättelse
för 2015

Tingstäde Hembygdsförening
för Natur och Kultur

Dagordning vid årsmöte med Tingstäde Hembygdsförening
20 mars 2016 kl. 13.00 i Försvarsmuseet, Tingstäde
1. Årsmötet öppnas

( Parentation)

2. Fastställande av dagordning
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2015
9. Val av ordförande för ett år
10. Val av styrelseledamöter
- Fyra ledamöter för två år
11. Val av styrelsesuppleanter
- En suppleant för två år
- En suppleant för ett år - fyllnadsval
12. Val av två revisorer för ett år
13. Val av en revisorssuppleant för ett år
14. Val av kommitté för Naturfrågor, varav en ledare
15. Val av Forskningskommitté, varav en ledare
16. Val av Fästningskommitté, varav en ledare
17. Val av Gårdskommitté, varav
- En ledare/ansvarig för gården
- En ledare/ansvarig för museet
- Delaktiga bakstugan
- Båtuthyrning
18. Val av Torpkommitté, varav en ledare
19. Val av Informationskommitté, varav en ledare
20. Val av Midsommarkommitté, varav en ledare
21. Val av Grillfestkommitté, varav en ledare
22. Val av Julmarknadskommitté, varav en ledare
23. Val av valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
- Två ledamöter på två år
24. Styrelsens förslag
25. Riktlinjer för årets verksamhet enligt plan
26. Budget för år 2016
27. Årsavgiftens storlek för 2017

(Nuvarande = 75 kr/person och 175 kr/familj)

28. Övriga frågor och information
29. Årsmötesförhandlingarna avslutning
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Verksamhetsberättelse för år 2015
Tingstäde hembygdsförening
för natur och kultur
Tingstäde Hembygdsförening bildades ursprungligen 1934 men den upphörde efter en kort
tid när entusiasterna flyttade från socknen. Föreningen fick en nystart den 22 april 1951 vid
planeringen och firandet av 200-års jubileet till minne av Christopher Polhems död 1751 och
fortsatt sin verksamhet sedan dess.

Egendom och avtal
Tingstäde hembygdsförenings organisationsnummer är 834001-0399.
Föreningen äger Polhemsgården, Danielssons torp i Backhagen med omgivande markområden
och ansvarar för skötsel och tillsyn av skans 1 (fästningen) som ägs utav Statens Fastighetsverk.
Kolarstugan vid Kutkälldu och området vid idrottsplatsen står också föreningen som ägare till.
Föreningen äger även markområde vid den s.k. Järnvägsparken i Tingstäde, som är utarrenderat
och ett markområde som upplåtits till återvinningsstationen.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot /bokförare/

Mona Nylund
Magnus Christiansson
Pernilla Norlander
Susanne Hallström
Åke Stenman
Bengt Norman
Åke Ekström
Anders Anderson
Berit Pettersson

Ersättare
Ersättare

Steve Nilsson
Katrin Lötgård

Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.
Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten och ett medlemsmöte under
verksamhetsåret 2015 samt ett arbetsutskottsmöte.
År 2015 hade föreningen 351 betalande medlemmar fördelade på 191 hushåll. Årsavgiften per
person är 75 kr och för barnfamiljer är avgiften 175 kr. Föreningen är medlem i Sveriges
respektive Gotlands Hembygdsförbund samt i ArbetSam, förkortning av ”Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd”.
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Föreningens vision och mål
Föreningens strävan är att även i fortsättningen samla bygdens folk kring det som är viktigt,
värdefullt och intressant i vår bygd, att tydliggöra bygdens identitet för att få folket att känna
samhörighet och gemenskap, att utveckla bygden till ett attraktivt boende där vi ”bryr oss om
varandra” trots olika kulturella och sociala bakgrunder, samt medverka till att mötesplatser
skapas för bygden. Tillgänglighet av våra sevärdheter är en av föreningens ledstjärnor för all
verksamhet inom föreningens ansvarsområden.

Vision tillkommen år 2011:
”Tingstäde är en av Gotlands mest välbesökta platser med naturen, träsket, Christopher Polhem
och försvarshistoriska kulturarvet i centrum. I Tingstäde vill människor bo, arbeta och bedriva
verksamhet och här finns en utvecklad och allsidig service för såväl fastboende som turister”.

Kommittéerna och arbetsgrupper
Under 2015 har åtta kommittéer och ett antal arbetsgrupper arbetat med verksamheten inom
föreningen. Även om styrelsen har det totala ansvaret för all verksamhet, så har kommittéerna
arbetat självständigt och ansvarat för en stor del av de verksamheter som bedrivits inom
föreningen.

Årsmötet ägde rum den 29 mars i Gotlands Försvarsmuseums lokaler och föreningen bjöd ett
50-tal medlemmar på smörgåstårta, kaffe och kaka. Ordförande för årsmötet var Magnus
Röcklinger från Gotlands hembygdsförbund.

Medlemsmöte i Tingstäde fästning den 4 okt med ca 20 deltagare
Under hösten inbjöds återigen alla boende i Tingstäde och alla utsocknes medlemmar till en
öppen diskussionsträff om nuläge och framtidstankar kring föreningen och dess uppgifter och
utmaningar.

Naturkommittén
Kommittén har bestått av sju aktiva medlemmar: Bengt Norman, Stefan Blomberg, Steve
Nilsson, Hans Boman, Rolf Hägg och Tarja Matthing med Anders Anderson som ledare. Vid
några tillfällen har Fred Boman och Henning Andersson kallats in som gästarbetare.
Traditionellt genomfördes även i år valborgsmässofirandet med fackeltåg från Polhemsgården
till träsket, där den väntande grenhögen tändes. Drygt 300 personer njöt av brasans värme.
Lotteri och avslutande fyrverkeri följde. Därefter kunde man fortsätta kvällen på
Försvarsmuséets After Brasa med pub. Resterna av majbålet städades bort efter en vecka.
Under våren fixades veden till kolarstugan samt ved till mila nummer 18. Milan tändes den 13
maj och då var det ca 70 personer på besök. Helge Gardelin underhöll med musik på
nyckelharpa. Den sedvanliga vandringen från Polhemsgården till Kutkäldu var den 14 maj och
det serverades kajpsoppa som vanligt. Milan stängdes den 17 maj och revs och sorterades den
23 maj.
Under 2015 har vandringsleden och området kring Kutkälldu, milstenarna, den gamla
skjutvallen och minnesstenen på Roseshajd röjts från gräs och sly. Även vägen in till Kutkälldu
har röjts och lagats och ån har rensats inför Röda Korsets barkbåtsregatta i maj.
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Forskningskommittén
Kommittén har bestått av sju aktiva medlemmar: Bengt Norman, Rune Johansson, Kerstin
Kjellin, Bojan Andersson och Berit Pettersson med Hans-Yngve Magnusson som ledare.
Skolmuseet med gamla skolböcker och skolans uppstoppade fåglar var öppet under
Tingstädedagen och Öppet hus i juli. Karl-Axel Nyberg har skänkt sina skolböcker och
ransoneringskort från båda världskrigen samt foton och almanackor.
Under hösten har Mia Sahlsten arbetat med Bygdeband för att bringa ordning bland de mer än
2 000 foton och övriga filer som finns skannade under Tingstäde HBF. Britt-Inger Johnsson har
sammanfört text med foton på de dokumenterade föremålen som föreningen har hand om.
Arbetsplatsen har varit kontoret vid Gahnströms Maskiner AB.

Fästningskommittén
10 personer har ingått i kommittén under året: Kjell Petterson, Åke Ekström, Åke Stenman,
Anders Nilsson, Göran Nyberg, Torsten Löfqvist, Leif Pettersson, Rune Johansson, Roger
Stenström & Åke Eliasson. Övriga som varit behjälpliga med olika saker under året: Roger
Holmer, Göran Lindahl, Göran Hellström och Lars Gustavsson. Hedersmedlem: Per-Åke Wallin.
Under året har vi haft ca 5 500 st besökare varav ca 1 200 var barn under 15 år.
Vi har haft ca 30 möten/arbetsträffar och sammanlagt har kommittén tillbringat ca 1 700
timmar i fästningen. Sista lördagen i maj var det som vanligt den traditionella Tingstädedagen.
Det tråkiga var att det började regna kl 10 och solen kom fram kl 16 just när allt stängdes och
det gav ett mindre antal besökare denna gång.
Under sommarsäsongen har vi även i år haft en FAS 3-anställd (Mia Sahlsten) samt två anställda
ungdomar, Daniel Bjurqvist och Moa-Lisa Magnusson. Det är en förutsättning för att kunna ha
öppet sex dagar i veckan under tio veckor. Vi har två guidade turer per dag under säsongen och
det har varit mycket lyckat.
Under juli och augusti hade Tina Messing en fotoutställning ”Öppna Grindar”, som var mycket
uppskattad bland besökarna.
Vi har i samarbete med GMM (GotlandsMilitäraMuseer) tagit fram en broschyr som informerar
om fem olika museer med militär anknytning: Tingstäde fästning, Gotlands Försvarsmuseum,
Lärbro krigssjukhus museum, Albatrossmuseet och Ön Enholmen.
Föreningen har skickat ombud till ArbetSams årsmöte i Västerås i april och två personer har
deltagit i ”Lilla Museiskolan” och ”Söka pengar kurs” som anordnades på Gotland av ArbetSam.
Vi har haft kraggmotorn igång vid fyra tillfällen. Då har vi fått hjälp av Göran Lindahl, Göran
Hellström och Lars Gustavsson, som även lärt upp Leif Pettersson och Åke Stenman hur man
startar och kör den.
Dagen efter sommarens utvärdering med deltagande av bl a Göran Hellström, som hjälpt oss
med kraggmotorn, fick vi det tråkiga beskedet att han gått bort. Vi hedrade hans begravning
med blommor och en minnesgåva.
Under hösten röjdes sly mellan Skans 1 och väg 148.
Unga Örnar Tingstäde och Tingstäde Rödakorskrets anordnade tillsammans med
fästningskommittén en insamling till Världens Barn i början av oktober i form av spökafton.
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Gårdskommittén
Kommittén har bestått av 13 medlemmar: Mats Pettersson, Gerd Stenström, Mats Boman,
Roger Holmer, Jonnie Wahlgren, Rune Johansson, Lena Nyberg, Paul Eklund, Guy Löfqvist, Hans
Almgren och Åke Ekström. Ansvarig för museet har varit Bengt Norman och kommittéledare
Allan Stenström.
Julgranen från 2014 har tagits ner. Snöskottning har skett vid behov. Sedvanlig fagning utfördes
med hjälp av Sliteskolan. I maj var det storstädning av alla hus på Polhemsgården med hjälp av
styrelsen och några medlemmar.
En ny trappa till magasinet har tillverkats. En liten trogen skara har samlats varje måndag under
sommarhalvåret för att sköta grönytorna samt det löpande underhållet. En inventering av
underhållsbehovet har gjorts bl a av elen och anbud på åtgärder har infordrats. Tegeltaken på
manbyggningen har under hösten fixats till och till första advent höggs och sattes upp en belyst
gran samt ljusstakar i fönstren.
Delar av gårdskommittén har medverkat vid Tingstädedagen och Midsommarfirandet.

Bakgruppen
Limpor har vid några tillfällen bakats i stenugnen på Polhemsgården. Försök med att utöka till
två tråg har gått bra och antalet bröd har då blivit ungefär 35 st/gång. Vi har bakat i samband
med Öppet hus-veckorna och Kulturarvsdagen. Möjlighet fanns för besökarna att titta in i
bakstugan och att kunna köpa med sig en färsk limpa hem. Limpor har även bakats inför
julmarknaden i Fästningen.

Båtarna – ansvarig Jonny Högefors
Båtarna har varit mycket mindre uthyrda under sommaren på grund av att det inte längre är
tillåtet att fiska i Tingstäde träsk. Ett stort arbete lades ner under våren och försommaren på att
försöka lösa fiskefrågan utan framgång. Glasbottenbåten Bulan för utflykter till Bulverket har
dock flitigt hyrts ut under sommaren. Störar med vimplar har markerat vägen ut till Bulverket
och en stor boj har markerat ett av hörnen, så det varit lätt att hitta Bulverket.

Danielssons torp i Backhagen
Ledare är Bengt Norman och med hjälp av Guy Löfqvist och gårdskommittén har tjärsmörning
av taket, städning, fagning och slåtter utförts och några gamla grönsakssorter har odlats i det
lilla trädgårdslandet. En del av trodertunen har lagats.
I september var Anna Karlström och Susanne Hallander från Länsstyrelsen på besök för att
inspektera skötseln av kulturminnet Danielssons Torp. Allt befanns vara i perfekt ordning men
informationsskyltarna behöver bytas ut.
Ett antal besökare har visats runt i huset och på gården.

Informationskommittén
Under året har fyra nummer av Tingstädebladet getts ut. I redaktionsgruppen har Rita Hansson,
Berit Pettersson och Mona Nylund ingått och varit behjälpliga av Tina Messing med foton och
Martin Kristensson som krönikör i några nummer.
Hemsidan (www.hembygd.se/tingstade) har utvecklats och fyllts på med bilder och text.
Facebooksida (https://www.facebook.com/tingstadehbf) har nu ca 90 personer som aktivt valt
att följa sidan och en del inlägg har nått ut till över 1000 personer.
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En broschyr ”Välkommen till Tingstäde” har producerats och har funnits tillgänglig på olika
ställen så att tillfälliga besökare kan upptäcka nya utflyktsmål och företag i Tingstäde.
Information på anslagstavlorna vid Polhemsgården och fästningen har uppdaterats.
Föreningens verksamhet och arrangemang har marknadsförts och återkopplats via dagspress,
helagotland.se, gotland.net, facebook, hemsidan och Tingstädebladet. Det har också delats ut
information och inbjudningar i socknens alla brevlådor och via mail.
En Tingstädealmanacka för 2016 har getts ut med tema försvunna eller flyttade byggnader.

Midsommarkommitté
Enligt mångårig tradition hämtade gårdskommittén löv till midsommarstången. Några droppar
regn föll och ringarna på midsommarstången likaså när den restes. Handlingskraftiga deltagare
och medhjälpare fick dock ringarna på plats igen med hjälp av stegar.
Norra Gotlands Folkdanslag underhöll med dans och gruppen ”Mer eller mindre” spelade
durspel.
Monica Mårs visade upp gosiga kaniner och kattungar att klappa. Det fanns möjlighet till
ridning och att åka med häst och vagn.
I ladan såldes kaffe med dopp, glass eller korv med bröd och i magasinet kunde man titta på
skolplanscher, skolfoton och uppstoppade fåglar från Tingstäde skola.

Grillfestkommitté
Den 8 augusti intogs grillat lamm med tillbehör vid Polhemsgården. Underhållning av Oktav och
tipspromenad med fåglar på gutamål var några av aktiviteterna. Det inbjöds till dans i ladan och
närmare 100 personer deltog i festandet. Stort tack till Lilian och Åke Stenman, Marielle och
Thomas Cederblad, Pernilla Norberg, Roger Stenström och Erika Norberg som gjorde detta
möjligt.

Ekonomi
Årets resultat visar på en vinst med 8 189 kr och det är främst Tingstäde fästningen som ger ett
bra överskott, men bidrag från Vuxenskolan samt anordnarbidrag och ideellt arbete påverkar
resultatet också.

Övrigt
 Mona Nylund och Jonny Högefors var föreningens ombud vid Gotlands
Hembygdsförbunds årsstämma i Etelhem den 12 april 2015.
 Tingstädedagen genomfördes den 30 maj och 22 företag och organisationer deltog och
betalade tillsammans annonser, flygblad, affischer och ett tuff-tuff-tåg som körde runt
till de olika aktiviteterna. På Polhemsgården hade hembygdsföreningen kaffeförsäljning
i ladan och en utställning med skolplanscher och skolfoton i magasinet samt skötte
parkeringen på åkern. Övriga deltagare på gården var Unga Örnar, Röda Korset,
Socialdemokraterna, Centern, Follingbo Trädgård och flera privatpersoner som hade
loppis. Andra aktiviteter i Tingstäde var frukost på Thairauken, kanonsalut vid
fästningen, Tingstädeloppet, godisregn m.m. Tyvärr regnade det hela dagen vilket
såklart påverkade besöksantalet, men till kvällen, som avslutades med Gotlands
Försvarsmuseums pub och pub med dans vid Stall Misteln, hade det vackra vädret
infunnit sig.
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 6 juni firandet var vi delaktiga i tillsammans med Gotlands Försvarsmuseum och deras
innergård. Vår insats var att tillhandahålla ladan som övningslokal för sångkören och
parkeringsplats med parkeringsvakter vid Polhemsgården. Ca 120 bilar kom och
arrangemanget var uppskattat och välbesökt.
 Öppet hus vid Polhemsgården under tre veckor i juli söndag-onsdag med fika i ladan,
guidning och loppis vissa dagar samt bakning i stenugnen på öppningsdagen den 12 juli.
 Årets tema för Kulturarvsdagen den 12 september var ”Människors värv och verk”. Vi
hade öppet hus vid Polhemsgården med brödbakning, smide, pyssel för barn och fika i
ladan.
 Efter lite ”mankemang” startade maskinerna som de skulle och tröskdagen kunde
genomföras som planerat den 19 september. Det blev lite stopp i maskineriet från start
– det kom ingen säd ut där det skulle komma säd… Men efter lite klurande och
handpåläggning fungerade allt som det skulle. Många besökare hade hittat till
Myrvälder denna sensommarsoliga, blåsiga men ändå varma dag. De som ville kunde
även avnjuta en varmkorv med bröd och/eller ta en fika med tröskbulle till.
 Julmarknad 28 nov i Skans 1
I år var det nionde året i rad som julmarknaden hölls i Skans 1 med 28 försäljare och ca
20 medhjälpare från föreningen. Besökarantalet uppskattades till ca 1000 personer. Vi
hade tur med vädret för regnet började just när vi hade stängt.
Ansvariga ledare var Kjell Pettersson och Åke Ekström och för serveringen svarade Lena
Nyberg med hjälp av Inga-Lill Andersson, Birgitta Pettersson, Gerd Norman och Kerstin
Kjellin. Kalle Tunviken skivade limpor och sålde biljetter till gröt och kaffet. För den som
inte ville ha gröt fanns varmkorv med bröd samt glögg för den frusne. För barn fanns en
fiskdamm och så kom tomten och delade ut godispåsar.
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En almanacka med foton av försvunna eller flyttade Tingstädehus, årets Gutabygd,
lotteri och Polhemslimpor fanns också till försäljning. En nyhet för året var ett 30-tal
julbonader av äldre modell som nålats upp i ena fotorummet och de väckte många
nostalgiska minnen. Tomteparaden var koncentrerad till en av gångarna och därför mer
påtaglig, glitter, ljusslingor och annat pynt ramade in marknaden och det uppskattades
mycket av besökarna.
Parkeringsvakterna hade fullt sjå med att ordna plats till alla bilar på den välfyllda
parkeringsplatsen.
 Föreningen har även detta år skickat en skrivelse till Forsvidens Vindkraftspark,
Länsstyrelsen och Region Gotland och lämnat synpunkter på de nu minskade till 17
vindkraftverk med en maxhöjd på 210 meter som planeras i Tingstäde med omnejd.
 Medlemmar som fyllt jämna år har uppvaktats.
 Föreningen har röjt vid fästningsbacken inför vinterns pulka- och skidåkning.
Sittplankorna vid grillplatsen har bytts ut.
 Verksamhetsberättelse Nationalstadion Tingstäde IP 2015
Under april månad iordningställande av baracken, målade innertaket några gånger samt
bytte möbler, stolar och bord mot nya som Arne Gahnström fixat.
18 april tävlingspremiär på kastarenan. Det blev totalt 18 tävlingar under sommaren
med deltagare från 13 fastlandsföreningar, från Boden i norr till Växjö i söder och med
en åldersdifferens från 10 till 88 år.
Vi fick uppleva ett världsrekord i diskus M-80 med otroliga 40,64 meter av Östen Edlund,
Ragunda IF, tidigare olympier i Italien 1960. Vi hade även segraren i TV-serien
”Atleterna”, Lasse Ohtamaa, bland deltagarna.
På det lokala planet kan nämnas att 13 veteraner har deltagit i kast-femkamp på
Tingstäde IP. Det överlägset största antalet av någon svensk idrottsklubb.
Hösten avslutades med veteran-DM där Arne Gahnström som vanligt dominerade
medaljlistan och med sitt släggkast på dryga 30 meter hamnade i topp 3 på Sverigelistan M-80. I slutet av oktober, byttes en del av panelen på barackens norra och östra
sida, sedan rensades vägen fram till väg 148 från grenar, buskar och sly, samt att man
sågade bort en stor ask bakom grinden (söderblåst vid stormen). Därefter fylldes c:a 6
000 nedslagshål efter kastredskapen med sand. Nu planeras det för 2016, för övrigt 8:e
säsongen på stadion. Varma hälsningar från teamet genom Arne, Affe och Håkan.
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Slutord
Så snabbt de går – åren som är fyllda av roliga och engagerande saker - vi har nu lagt
ytterligare ett år till hembygdsföreningens historia.
Summeringen av året kan göras med ett ord: Fantastiskt!
Vi har återupptagit gamla aktiviteter och utvecklat nya och det har många andra i
Tingstäde också gjort. Tillsammans har vi synts och märkts så mycket på Gotland att
Tingstäde i december utnämndes till Årets socken på Gotland 2016. Ett gott betyg till oss
alla och såklart en utmaning att ta oss an – att göra Tingstäde ännu bättre.
Styrelsen vill härmed rikta ett stort och varmt TACK till alla engagerade medlemmar.
Vi ställer våra platser till förfogande och överlämnar åt årsmötet att välja ny styrelse.
Tingstäde i mars 2016

Tuff-tuff-tåget vid Polhemsgården på Tingstädedagen
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Balansräkning per den 31 dec 2014 och 31 dec 2015 för Tingstäde HBF
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Div fordringar
Kassa och postgiro
Bankkonto
Summa

2014-12-31
34 481 kr
60 116 kr
4 295 kr
360 506 kr
459 398 kr

2015-12-31
28 915 kr
24 879 kr
8 479 kr
418 647 kr
480 920 kr

Skulder och eget kapital
Diverse Skulder
Eget kapital
Sockenbokskonto
Byggnadskonto
Fästningskonto
Hemsideskonto
2014/2015 års vinst
Summa

2014-12-31
14 129 kr
274 102 kr
73 171 kr
37 700 kr
31 700 kr
1 500 kr
27 097 kr
459 398 kr

2015-12-31
27 462 kr
301 198 kr
73 171 kr
37 700 kr
31 700 kr
1 500 kr
8 189 kr
480 920 kr

Resultat 2014, budget 2015, resultat 2015 och budget 2016
Intäkter
Försäljning
Entré, guidning
Foldrar / böcker
Medlemsavgifter
Annons- & hyresintäkter
Anordnarbidrag
Div bidrag, gåvor + ränta
Nyttja byggnadskontot
Summa
Kostnader
Inköp varor o mtrl
Hyra för fästningen
Elkostnad, sopor, latrin
Underhåll hus gård båt
Administration
Representation
Resekostnader
Flygblad, foldrar
Försäkringar
Medl.avg Förbund
Personalkostnader
Avskrivning
Tingstädedagen balans
Årets vinst / förlust
Summa

Resultat 2014
Budget 2015 Resultat 2015
Budget 2016
39 632 kr
52 900 kr
54 235 kr
63 500 kr
157 525 kr
206 000 kr
185 647 kr
181 500 kr
9 428 kr
10 500 kr
14 085 kr
14 000 kr
24 800 kr
24 000 kr
23 425 kr
24 000 kr
76 477 kr
70 005 kr
67 872 kr
51 513 kr
0 kr
0 kr
41 160 kr
110 000 kr
99 637 kr
4 550 kr
17 364 kr
20 200 kr
0 kr
0 kr
0 kr
37 700 kr
407 499 kr
367 955 kr
403 788 kr
502 413 kr
Resultat 2014
Budget 2015 Resultat 2015
Budget 2016
77 236 kr
102 650 kr
88 854 kr
128 700 kr
21 188 kr
28 000 kr
24 105 kr
24 000 kr
19 218 kr
25 000 kr
18 033 kr
20 500 kr
8 446 kr
32 000 kr
28 599 kr
115 000 kr
51 110 kr
74 300 kr
69 320 kr
118 300 kr
5 363 kr
4 000 kr
3 547 kr
4 500 kr
8 121 kr
10 000 kr
9 613 kr
12 000 kr
40 366 kr
52 000 kr
41 710 kr
37 900 kr
5 857 kr
7 355 kr
7 359 kr
8 135 kr
4 230 kr
4 600 kr
6 600 kr
6 500 kr
71 184 kr
70 100 kr
72 791 kr
81 800 kr
64 533 kr
4 000 kr
10 561 kr
4 000 kr
3 550 kr
0 kr
14 508 kr
14 508 kr
27 097 kr
-46 050 kr
8 189 kr
-73 430 kr
407 499 kr
367 955 kr
403 788 kr
502 413 kr
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Förslag till verksamhetsplan 2016
24/2

Tingstädebladet nr 1 klart

20/3

Årsmöte

1/4-31/10

Uthyrning av båtar

26/4

Fagning vid Polhemsgården

27/4

Tingstädebladet nr 2 klart

30/4

Valborgsmässofirande – överlämning av Årets socken från Lärbro

maj

Städdag på Polhemsgården

4/5

Kolmilan tänds vid Kutkälldu

5/5 (ev 7/5)

Naturvandring från Polhemsgården till Kutkälldu med kaipsoppa

28/5

Tingstädedagen – öppet i Polhemsgården, fästningen, Kutkälldu
och Torpet

6/6

Nationaldagsfirande. Ordna p-platser och p-vakter på Polhemsgården

Vecka 24

Aktivitetskalender klar

24/6

Midsommarfirande

28/6 – 21/8

Fästningen öppen från tisdag-till söndag

6/7 – 31/7

Öppet hus i Polhemsgården (söndag till onsdag)

Juli

Visning av Danielssons Torp (ring Bengt Norman tel 0498-27 41 48 o boka)

6/8

Grillfest / sommarfest

7/9

Tingstädebladet nr 3 klart

11/9

Kulturhusens dag. Årets tema är ”Tidens rörelser”

17/9

Tröskning på gammalt vis vid Myrvälder

15/10

Rensning av sly vid fästningsbacken

oktober

Medlemsmöte

9/11

Tingstädebladet nr 4

25/11

Julgranen reses på Polhemsgården

26/11

Julmarknad
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