Verksamhetsberättelse
för 2016

Tingstäde Hembygdsförening
för Natur och Kultur
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Dagordning vid årsmöte med Tingstäde Hembygdsförening
26 mars 2017 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 2016
9. Val av ordförande för ett år
10. Val av styrelseledamöter
- Fyra ledamöter för två år
- Två ledamöter på ett år
11. Val av styrelsesuppleanter
- En suppleant för två år
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
- Minst två ledamöter på två år
24. Styrelsens förslag
25. Riktlinjer för årets verksamhet enligt plan
26. Budget för år 2017
27. Årsavgiftens storlek för 2018

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

28. Övriga frågor och information
29. Årsmötesförhandlingarna avslutning
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Verksamhetsberättelse för år 2016
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
har 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 av Statens Fastighetsverk.
Kolarstugan vid Kutkälldu och området vid idrottsplatsen står också föreningen som ägare till
samt markområdet vid den s.k. Järnvägsparken i Tingstäde. De två sistnämnda är utarrenderade
liksom det 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

Steve Nilsson och Britt-Inger Johnsson

Revisorer
Revisorsersättare
Valberedning

Kjell Skalberg och Jennifer Dickens
Stefan Bergström
Berth Hansson, Tarja Matthing, Allan Stenström och Hans-Yngve
Magnusson

Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten och ett medlemsmöte under
verksamhetsåret 2016 samt ett arbetsutskottsmöte.
Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.
År 2016 hade föreningen 365 betalande medlemmar (ökning med 14 st) fördelade på 201
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 enligt stadgarna:
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 2016 har nio 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 den största delen av de verksamheter som bedrivits inom
föreningen.

Årsmötet ägde rum den 20 mars i Gotlands Försvarsmuseums lokaler och föreningen bjöd ett
50-tal medlemmar på smörgåstårta, kaffe och kaka. Ordförande för årsmötet var Majvor
Östergren från Gotlands hembygdsförbund.

Medlemsmöte i Gotlands Försvarsmuseum den 25 okt med ca 35 deltagare
Alla medlemmar och boende i Tingstäde inbjöds till medlemsmöte där ordförande Mona
Nylund berättade om både aktiviteter som varit och de kommande. De närvarande verkade
nöjda med föreningens arbete och efter kaffet med paj och vaniljsås berättade Majvor
Östergren om fyndplatser, försvunna boplatser och visade bilder på olika fornfynd som hittats i
Tingstäde.

Naturkommittén
Kommittén har bestått av sex aktiva medlemmar: Bengt Norman, Stefan Blomberg, Steve
Nilsson, Hans Boman, 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 och
vårsånger av lokala förmågor. 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 19. Milan tändes den 4
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 5 maj och det serverades
kajpsoppa som vanligt. Milan stängdes den 8 maj och revs och sorterades den 15 maj.
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Under 2016 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 Unga Örnars och Röda Korsets barkbåtsregatta i
maj.
Kolarkojan fick nytt tak under hösten 2016 men det återstår ännu att tjärmåla taket, vilket
kommer att göras under sommaren 2017.
Efter mycket om och men fick vi även tillstånd av Region Gotland att röja bort buskar längs
träsket. Detta blev utfört under december månad och det var ett av hembygdsföreningens
bidrag till Årets socken. Riset skall samlas ihop under våren för att bli 2017 års majbrasa.

Forskningskommittén
Kommittén har bestått av sju medlemmar: Bengt Norman, Rune Johansson, Kerstin Kjellin,
Bojan Andersson och Hans-Yngve Magnusson med Berit Pettersson som ledare.
Kommittén har tyvärr inte varit samlad under året men trots det har ett antal foton och diverse
historiska fakta bearbetats. En genomgång av föreningens föremål har gjorts och en bildserie
om husen i Tingstäde har sammanställts och visades i Polhemsgården under Öppet Husveckorna. Tidningsurklipp har sorterats och klistrats in och Bygdeband har rensats från olika
filer och bilder. Två personer, Mia Sahlsten och Britt-Inger Johnsson har under året erhållit
sysselsättningsplats och de har tillsammans med Berit deltagit i en utbildning ang Bygdeband.
Arbetsplats har varit kontoret vid Gahnströms Maskiner AB.

Fästningskommittén
Personer som ingår i kommittén: Kjell Pettersson, Åke Ekström, Åke Stenman, Anders Nilsson,
Göran Nyberg, Torsten Löfqvist, Leif Pettersson, Rune Johansson, Roger Stenström samt Åke
Eliasson. Hedersmedlem: Per-Åke Wallin. Övriga som varit behjälpliga under året: Sune
Gomander, Göran Lindahl, Klas-Ivan Höglund, Erik Jacobsson och Lars Gustavsson.
Under sommaren har Mia Sahlsten och två anställda ungdomar, Moa-Lisa Magnusson och
Anton Hammar, varit sysselsatta under de nio veckor med sex dagar per vecka som fästningen
varit öppen. I år har de guidade turerna utökats till tre turer per dag och det har varit mycket
uppskattat. Ett tjugotal grupper har besökt fästningen utöver sommarsäsongen. Besöksantalet
har uppgått till cirka 5 450 personer varav 1 250 var barn under 15 år.
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I ett av fotorummen kunde man från en CD-spelare höra Kerstin Kjellin, med rötter från
Myrvälder, berätta om livet på en bondgård under 30- och 40-talet. Numrerade foton från
samma tid fanns uppsatta på väggarna och en utställning med gamla redskap från
Polhemsgården stod mitt i rummet. Även detta var mycket uppskattat av besökarna.
Kraggmotorn har varit nedplockad under hela året, för renovering av ett lager som var dåligt.
Där har vi fått hjälp av Göran Lindahl, Erik Jacobsson, Lars Gustavsson, Sune Gomander och
Klas-Ivan Höglund. Från kommittén har Leif Pettersson och Åke Stenman deltagit. Målet är att
bli klar till Tingstädedagen 2017. Under ca 30 möten/arbetsträffar har området röjts från buskar
och sly och inomhus har det städats, ordnats inglasade hyllor till böcker och tidskrifter m m.
Fyra ombud deltog på ARBETSAMs årsmöte i Varberg i april. Samarbetet med GMM
(GotlandsMilitäraMuseer) har fortsatt under året.
Två hyresgästsmöten med Statens Fastighetsverk har hållits, där vi diskuterat olika frågor om
fästningen. Fastighetsverket har uppfört en ny toalett med tank nedgrävd i marken och den
togs i bruk under vårvintern.
En dag under Medeltidsveckan var Calle Brobäck i fästningen och berättade om Bulverket för
ett antal intresserade åhörare och samma dag kom Johan Rönnby förbi med en gåva i form av
en träskiva från en Bulverksstock som han hade tagit fram under sin undersökning av Bulverket
på 80-talet.
I början av oktober anordnades en insamling till ”Världens barn” i samarbete med Unga Örnar
Tingstäde samt Tingstäde Rödakorskrets.

Gårdskommittén
Gårdskommittén har bestått av Mats Pettersson, Gerd Stenström, Mats Boman, Roger Holmer,
Jonnie Wahlgren, Rune Johansson, Lena Nyberg, Paul Eklund, Guy Löfqvist, Åke Ekström samt
Hans Almgren (till den 10 sept). Ansvarig för Muséet Bengt Norman. Kommittéledare har varit
Allan Stenström.
Julgranen har tagits ner. Snöskottning har skett vid behov. Fagning utfördes i slutet av april med
hjälp av elever från Sliteskolan. I maj var det storstädning av alla hus på Polhemsgården med
hjälp av styrelsen och några medlemmar.
En liten skara har samlats varje måndag under sommarhalvåret för att sköta grönytor samt
löpande underhåll.
En ny jordkabel för el har grävts ner till ladan och svinhuset, en hel del armatur och eluttag har
ersatts och kompletterats. Pengar har sökts från Länsstyrelsen och Jordbruksverket och
beviljats med 90% av kostnaden. En handikappramp till magasinet har tillverkats, vilken vi även
fått 90% i bidrag till.
Till första advent höggs och sattes upp en belyst gran samt ljusstakar i fönstren.
Delar av gårdskommittén har medverkat vid Tingstädedagen, Nationaldagsfirande,
Midsommarfirandet och Kulturarvsdagen.

Bakgruppen
Under året har det bakats några gånger i stenugnen på Polhemsgården. Ibland har det varit
svårt att få till antalet personer som behövs för att slå deg och som bakar ut bröden. Vi försökte
vid ett tillfälle med en större bakassistent i Visby, degen fick sedan transporteras till
Polhemsgården. Resultatet blev bra, dock mycket mera tidskrävande. Det bästa är att ha
"riktiga" personer som slår degen på plats i Polhemsgården. Vi har bakat i samband med Öppet
hus-veckorna. Möjlighet fanns för besökarna att titta in i bakstugan och att kunna köpa med sig
en färsk limpa hem. Limpor har även bakats inför naturstigen, grillfesten och julmarknaden i
Fästningen.
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Båtarna – ansvarig Jonny Högefors
Båda plastbåtarna har varit uthyrda under säsongen.
Det har varit ett omfattande arbete med uthyrningen och hyrespersonerna har mötts upp såväl
vid uthyrning som återlämning. Dessutom var sommaren solig, varm och lång, men blåsten har
ställt till det. Om det inte blåst och varit så dåligt med vatten i träsket hade vi haft
glasbottenbåten Bulan uthyrd mycket mera. Allt har fungerat bra tack vare att flera personer
har hjälpts åt med uthyrningen. Ett stort tack till alla som har hjälpt till under den gångna
sommaren.

Danielssons torp i Backhagen
Ledare är Bengt Norman och med hjälp av Guy Löfqvist och gårdskommittén har räfsat och
slagit gårdsplanen, nya slanor har satts i ledet och 50 st stör till tunen har huggits. 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
Krönika samt Barbro Andersson med Krönika.
Till midsommar utgavs även en samlad skrift ”Det hade jag ingen aaaaaning om…” med
föreningens kommande aktiviteter under resten av året.
Hemsidan (www.hembygd.se/tingstade) har utvecklats och fyllts på med bilder och text.
Facebooksida (https://www.facebook.com/tingstadehbf) har nu ca 100 personer som aktivt valt
att följa sidan och toppnoteringen för ett inläggs visningar under året är 3700.
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
2017 har getts ut med tema ”Bruks- och jordbruksföremål” med bilder på några av föreningens
samlade museiföremål.

Midsommarkommittén
Årets midsommarfirande började lite annorlunda i år eftersom vi beslutat klä
midsommarstången redan på torsdagskvällen för att vara färdiga i tid för dans och lek på
midsommaraftonen. Samtidigt bjöd vi på korv och kaffe.
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Det traditionella och lite nydanande midsommarfirandet vid Polhemsgården upptäcks av fler
och fler. Över 300 personer hittade hit 2016. Lennart Walman och Mikael Åstrand bjöd upp till
dans runt stången. Några droppar regn föll precis när barnen blev bjudna på glass. Glassen bjöd
vi på för att Tingstäde är Årets Socken 2016. Många uppskattade också Norra Gotlands
folkdansgilles dansuppvisning. Gott fika fanns att köpa i ladan och de som ville kunde också titta
på utställningen om skolan från förr som finns i magasinet med gamla skolplanscher, klassfoton
m.m. Monica Mårs visade upp gosiga kaniner och kattungar att klappa.

Julmarknadskommittén
För tionde året i rad bjöd hembygdsföreningen in till julmarknad i fästningen den 26 nov. I
kommittén ingår Lena Nyberg, Åke Ekström, Berit Pettersson med ansvarig ledare Kjell
Pettersson.
När julmarknaden skulle dra igång gick proppen! Strömavbrott i underjorden är ingen höjdare,
men felet hade snart lokaliserats till en huvudsäkring. Professionell hjälp tillkallades och 23
minuter efter öppningen kl. 11 fungerade allt igen. De som ville kunde under dagen köpa
massor av hembakat, hemlagat, hemkokt och mer hårdföra varor som t ex betongfigurer att
pryda hem och trädgård med. Över 30 utställare och försäljare med ett stort och varierat utbud
mötte de över 1200 besökarna. Korven och gröten tog slut och även godispåsarna, som tomten
delade ut till barnen, men som tur var hände det precis innan kl. 16 när marknaden avslutades,
så inget barn blev utan påse.

Öppet hus
Öppet hus i fyra veckor vid Polhemsgården med start den 3 juli och då bjöds det på
underhållning av cittragruppen STOJ och till fikat fanns Polhemsbakelser från Siesta. Luffarslöjd
kunde man ägna sig åt varje onsdag och en kväll kom Calle Brobäck och kåserade om Tingstäde.
Bildserie med sockens fastigheter kunde man titta på, likaså skolmuseet eller bli guidad om
Polhem och om gården och dess föremål. Nyinköpta pysselgrejer och uteleksaker fanns för de
yngre. Över 20 kg risgrynsgröt till saffranspannkakorna gick åt under veckorna vi hade öppet.
Lena Nyberg, Gerd och Bengt Norman, Ove Jakobsson, Berit Pettersson med flera goda
medhjälpare höll igång ruljansen med hjälp av den anställde uppassaren Albin Seger.

Cittragruppen STOJ

Kulturarvsdagen den 11 september – årets tema var ”Tidens rörelser”
Europeiska kulturarvsdagen firades genom defilering av veterantraktorer genom Tingstäde och
Roadhogs visade upp några av sina veteranbilar. På idrottsplatsen genomfördes kasttävling med
slägga, kula, vikt, spjut och diskus då temat för i år var "Tidens rörelser" och valet fallit på
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idrottsrörelsen. Förutom detta kunde man gå tipspromenad, äta grillade hamburgare och
hembakat fikabröd. Det var hölls även öppet i Polhemsgården med fika och rundvisning.

Övrigt
❖ Som tack och uppskattning för engagemang inom föreningen bjöds aktiva medlemmar
på studiebesök på Wisby Bryggeri och en bit mat på Joda Bar till ett reducerat pris.
❖ Tröskning på gammalt vis. Vid Myrvälder rullades traktorer och maskiner från början av
förra seklet fram för att visa hur tröskning gick till på den tiden. Med handknutna kärvar
och stånkande maskiner genomfördes en lyckad tröskning och för de som var lite sugna
fanns korv med bröd och fika att inta denna sensommarsoliga dag.
❖ Medlemmar har uppvaktats vid jämna 10-tal år och minnesgåvor har lämnats vid
dödsfall.
❖ Föreningen har röjt vid fästningsbacken inför vinterns pulka- och skidåkning. Det gamla
torrdasset från fästningen har flyttats till fästningsbacken och stockarna vid grillplatsen
har bytts ut.
❖ Föreningen har övertagit gravrätten till familjerna Nybergs vid Polhemsgården och
Danielssons vid torpet i Backhagen och låtit dubba fast gravstenarna och rengöra dem.
❖ Årsmöte Gotlands Hembygdsförbund den 10 april i Halla bygdegård - Hans-Yngve
Magnusson deltog i och med att han fick mottaga hembygdsförbundets förtjänstnål
med diplom och fick samtidigt vara vår representant då ingen annan hade möjlighet att
närvara.

Ekonomi
Årets resultat visar på en vinst med 7 467 kr och det är främst Tingstäde fästningen som ger ett
bra överskott, men bidrag från Vuxenskolan samt anordnarbidrag och ideellt arbete påverkar
resultatet också. Beviljade medel från Länsstyrelsen för elarbete och handikappramp vid
Polhemsgården har också påverkat utfallet.

Diverse Samarbeten
❖ Årets Socken 2016 – samverkan mellan företag, föreningar och privatpersoner
(bokfört som ett projekt hos HBF)
Årets socken 2016 - Vad gjorde vi av det?
Ett besked som togs emot med skräckblandad
förtjusning. Det började med ett välbesökt
tårtkalas där det spånades fram en hel del idéer.
Motiveringen ”mystik” ville vi få in i arbetet och en
Facebooksida startades. Lilian Stenman utsågs till
samordnare. En logotype togs fram och skyltar
sattes upp vid infarterna till samhället. Varje
onsdag har man träffats vid Thairauken för att
diskutera och planera tillsammans. Alla fick vara
med och bestämma tillsammans och alla hade
ansvar för att det hände något.
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På valborgsmässoafton var det dags för den officiella överlämningen. Ett podium
byggdes upp vid Polhemsgården där vi fick ta emot ett gårdskors som vandringspris och
ett mindre gårdskors som vi får behålla. Från Lärbro fick vi deras sockenbok och en
Hansaros, som nu är planterad vid Polhemsgården där den är tillgänglig för alla att
beskåda. En specialkomponerad fanfar av Timo Hougaard spelades upp och Calle
Brobäck kåserade om Tingstäde. Vi sålde Polhemsbakelser till kaffet och Berit
Pettersson berättade och visade ett bildspel. Allt tack vare ett stort engagemang av
många Tingstädebor, föreningar och företag. Därefter gick fackeltåget som vanligt till
brasan vid träsket.
Väg 148 kläddes under påsken med påskris, ballonger på Tingstädedagen och
marschaller under julmarknaden.
Mitt i juli genomfördes ett Loppisrace i Tingstäde. Besökarna fick en karta för att hitta
de olika försäljarna. Det var ca 30 försäljare runt Tingstäde och väldigt välbesökt.
I början av augusti hölls Årets sockenfest vid Polhemsgården. Se nedan.
Även Medeltidsveckan gjorde ett stopp i Tingstäde – årets socken – med föreläsningar
av Calle Brobäck vid kyrkan och i fästningen om Bulverket.

Att skriva en artikel i Hembygdsförbundets bok ”Från Gutabygd 2016” ingick också i
kriterierna för Årets socken.
Det här är bara det som gjorts speciellt för Årets socken. Mycket mer har gjorts skall
sägas och många personer, föreningar och företag har ställt upp. Ingen nämnd och
ingen glömd.
Vi fick också vara med och utse 2017 års Årets socken som blev Väte. En enig jury kom
överens om det även om det fanns en handfull fler socknar som alla hade förtjänat
utmärkelsen.
Det som kommer att leva vidare är Loppisracet och onsdagsträffarna vid Thairauken
andra onsdagen varje månad som en naturlig samlingsplats för sockenborna samt
Facebooksidan som bytt namn till ”Tingstäde – aktuellt”.
Hembygdsföreningen har skjutit till drygt 11 000 kr för de olika aktiviteterna inom
ramen för Årets socken såsom skyltar, sockenfest och röjning vid träsket.
/Lilian Stenman samordnare för Årets socken 2016.
❖ Grillfestskommittén
I kommittén ingår: Marielle och Tomas Cederblad, Pernilla Norberg, Roger Stenström,
Susanne och Per Hallström, Åke och Lilian Stenman.
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Eftersom Tingstäde var årets socken så blev det istället för en grillfest i
Hembygdsföreningens regi en fest för hela socknen. Hembygdsföreningen bidrog med
hyran av Polhemsgården samt att ta de kostnader som inte täcktes av entrén. Därför tog
vi ut samma avgift för medlemmar och icke medlemmar.
Årets sockenfest blev en lyckad tillställning för 200 personer. Grillare var Jonny Högefors
och Ivar Lindstedt med hjälp av Mailis Ahvenus och Mats Pettersson. Två stora hyrtält
sattes ihop så det fanns sittplats under tak för de flesta vilket var trevligt.
Rödakorskretsen hade ett lotteri på ett antal tavlor och tillsynen på en hoppborg för
barnen. I övrigt var det lotterier, tipspromenad och trevlig underhållning av trubaduren
Greger Lövdahl. T o m vädret var bra.
❖ Tingstädedagen – en dag då företag, föreningar och boende samverkar för att visa upp
hela Tingstäde och få besökare att stanna till här! (bokfört som projekt hos HBF)
Tingstädedagen genomfördes den 28 maj och det blev en bra dag då företag, föreningar
och privatpersoner visade upp det samlade utbudet i Årets socken 2016. Mystisk
mörkerorientering i fästningen, rundtur med tuff-tufftåg, ansiktsmålning, hoppborgar,
hästshow, blomsterhav, lotterier och loppisar, var några av många aktiviteter som
erbjöds under dagen.

Fotograf: Paul Eklund

De som var på rätt plats vid rätt tillfälle fick möjlighet att träffa Pippi och Lilla Gubben.
Det fanns även hårdare saker att göra, t ex provköra fyrhjuling, kolla in jänkare, flygplan,
smide i smedja på 1600-talet, spadtranor, mutterskorpioner och pansarvagnar. De som
var lite mer tävlingsinriktade kunde delta i Tingstädeloppet, tipsrundan, mystiska
fototävlingen eller i frågesport.
För den som var hungrig fanns ett stort utbud med allt från kokt korv, grillade
hamburgare, thaibuffé, gofika och annat smått och gott. De som ville kunde under
kvällen ta en öl i puben eller ta en svängom på logen. En härlig dag med många och
omväxlande aktiviteter och i möjligaste mån gratis så att alla verkligen kunde vara med.
❖ Nationaldagen 2016
Nationaldagsfirandet i Tingstäde sker vid Gotlands Försvarsmuseum under medverkan
av Gotlandsmusikens blåsorkester, Gotlands officerskör, Visby folkdansgille med
Gutebälgarna och högtidstal av Trine Cederblad. Fanvakt ur Hemvärnet.
Hembygdsföreningen samverkade med att ordna parkeringsplats och parkeringsvakter
vid Polhemsgården, där vi också höll öppet under dagen.
12

13

14

Redovisning av budgeten för 2017
INTÄKTER
Kaffe- o lottförsäljning

Kaffe- glass- korvförsäljning 77500 kr Lotteri 15000

Entré

fästningen 185000 kr grillfesten 16000 + guidning 2000 kr

Försäljning

böcker foldrar almanackor 14500 kr

Medlemsavgifter

25000 kr

Annonsintäkter

Tingstäde-dagen 40443 kr, Tingstädebladet 14500 kr

Hyresintäkter

Polhemsgården 10000 kr Julmarknaden 7500 kr båtuthyrning 10000 kr

Anordnarbidrag

52000 kr

Div bidrag

Vuxenskolan 13000 kr Länsstyrelsen 18000 kr

Återtag byggnadskonto

21000 kr

KOSTNADER
Diverse inköp

Förtäring 59000, förbrukn. 24000, böcker vinster 11000, div 18000 kr

Hyra för fästningen

27000 kr

El sopor latrin

21000 kr

Underhåll

Plåttaket, golvet i magasinet och manbyggningen 28500 kr

Administration

Hyra 30000 kr annons 50000 kr porto tel fiber bank- kursavg 22000 kr

Representation gåvor

5200 kr

Resekostnader

9000 kr

Flygblad kopior almanacka 66900kr

Försäkringar

9445 kr

Medlemsavgifter

6100 kr

Personalkostnader

114150 kr

Avskrivningar

3000 kr

Balansering Tingstädedagen 18943 kr

Årets förlust

- 340 kr
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Verksamhetsplan 2017
14/1
16/2
26/3
1/4-31/10
9/4
21/4
27/4
30/4
13/5
24/5
25/5
27/5
6/6
20/6
22/6
23/6
27/6-20/8
9/7-3/8
Juli
5/8
Aug
7/9
10/9
16/9
14/10
Oktober
9/11
24/11 el 1/12
2/12

Julgransskakning Polhemsgården
Tingstädebladet nr 1
Årsmöte kl. 13 vid Gotlands Försvarsmuseum
Uthyrning av båtar. Ring tel 0722-240541
Grensläpardag kl. 10 efter röjningen vid träsket inför majbålet
Fagning vid Polhemsgården kl. 9
Tingstädebladet nr 2
Valborgsmässofirande avmarsch fackeltåg fr Polhemsgården kl 20.15
Städdag på Polhemsgården kl. 9
Kolmila tänds vid Kutkäldu kl. 19
Naturvandring från Polhemsgården kl 11 till Kutkäldu och kaipsoppa
Tingstädedagen – öppet i Polhemsgården, fästningen, Kutkäldu
kl. 10-16 och Torpet kl. 11-13
Nationaldagsfirande vid Gotlands Försvarsmuseum 11.45. Parkering på
Polhemsgården och om möjligt ha öppet på Polhemsgården i museer
Utgivning av sommaraktivitetskalender
Midsommarstången kläs vid Polhemsgården kl. 19
Midsommarfirande vid Polhemsgården kl. 12
Fästningen öppen tisdag-söndag kl. 11-16
Öppet hus i Polhemsgården (ev sön till ons) kl. 12-16
Visning av Danielssons Torp – bokning kan ske året runt hos Bengt Norman
Grill/sommarfest i Polhemsgården
Studiebesök med förtäring för aktiva medlemmar
Tingstädebladet nr 3
Kulturarvens dag – tema "Natur och Kulturarv - miljöer med möjligheter"
Tröskning på gammalt vis kl. 11 vid Myrvälder
Rensning av fästningsbacken kl. 10
Medlems/sockenmöte
Tingstädebladet nr 4
Julgranen reses på Polhemsgården kl. 10
Julmarknad i fästningen kl. 11-16

Dessutom bakning under året inför aktiviteter.
2018
14/1

Julgransskakning Polhemsgården kl. 15
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