Verksamhetsberättelse
för 2017

Skulpturen ”Dubbelspiral” av Kjell Westerholm
Visades i fästningen 2017

Tingstäde Hembygdsförening
för Natur och Kultur
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Dagordning vid årsmöte med Tingstäde Hembygdsförening
25 mars 2018 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 2017
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 revisorsuppleant 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 ledare/ansvarig för Öppet Hus
24. Val av valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
Minst två ledamöter på två år
25. Styrelsens förslag
26. Riktlinjer för årets verksamhet enligt plan
27. Budget för år 2018
28. Årsavgiftens storlek för 2019

(Förslag: öka till 100 kr/pers och 250 kr/fam)

29. Övriga frågor och information
30. Årsmötesförhandlingarna avslutning
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Verksamhetsberättelse för år 2017
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-årsjubileet 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 Kutkäldu 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 t o m 30 sep 2017
Magnus Christiansson
Pernilla Norlander
Britt-Inger Johnsson
Bengt Norman
Åke Stenman
Åke Ekström
Anders Anderson
Berit Pettersson

Ersättare

Steve Nilsson och Susanne Hallström

Revisorer
Revisorsersättare
Valberedning

Kjell Skalberg och Leif Andersson
Stefan Bergström
Berth Hansson, Allan Stenström och Hans-Yngve Magnusson

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2017 samt ett
arbetsutskottsmöte.
Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.
År 2017 hade föreningen 355 betalande medlemmar fördelade på 195 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.

Specifik vision som tillkom 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 2017 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 hölls i Gotlands Försvarsmuseums lokaler den 26 mars och föreningen bjöd ett 50-tal
medlemmar på smörgåstårta, kaffe och kaka. Ordförande för årsmötet var Kjell Kuylenstierna.

Naturkommittén
Kommittén har bestått av fem aktiva medlemmar: Bengt Norman, Stefan Blomberg, Steve
Nilsson, Hans Boman och Anders Anderson som ledare. Vid några tillfällen har Fred Boman och
Henning Andersson m fl. kallats in som gästarbetare.
Valborgsmässofirandet började med fackeltåg från Polhemsgården och f d mejeriet till träsket,
där brasan tändes. Många sockenbor och utsocknes träffades och samtalade medan brasan
värmde gott och det hela avslutades med ett fyrverkeri. Därefter kunde man fortsätta kvällen på
Försvarsmuséets After Brasa med pub där även ett lotteri såldes. Resterna av majbålet städades
bort efter en vecka.
Under våren fixades veden till kolarstugan samt ved till mila nummer 20. Kolmilan tändes den 24
maj och många hade samlats i den ljumma sommarkvällen. Helge Gardelin underhöll med musik
på nyckelharpa. Samma kväll brann en stor lagerhall med plastmaterial vid Cementa i Slite och
röken därifrån syntes väldigt väl över trädtopparna.
Naturvandringen från Polhemsgården till Kutkäldu anordnades den 25 maj och kajpsoppa
serverades som vanligt. Milan stängdes den 28 maj och revs och sorterades veckan efter.
Under 2017 har vandringsleden och området kring Kutkäldu, milstenarna, den gamla skjutvallen
och minnesstenen på Roseshajd röjts från gräs och sly. Även vägen in till Kutkäldu har röjts och
lagats och ån har rensats inför Unga Örnars och Röda Korsets barkbåtsregatta i maj.
Kolarkojans nya tak har tjärmålats under året, i övrigt har inget underhåll genomförts.
Under sommaren hade vi även objudna gäster vid Kutkäldu, som sågade ned sju träd och
förstörde grinden in till Käldu och lite annat men detta har kommitténs medlemmar åtgärdat.
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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 träffats under året och diverse historiska fakta och foton har bearbetats. Berit
Pettersson har deltagit på Hembygdsförbundets utbildning ang arkivförvaring och
föremålsregistrering.
Britt-Inger Johnson har under året haft en sysselsättningsplats och hon har gjort diverse
sammanställningar av uppgifter om de militära byggnaderna, Zetterling och Bulverket, torven,
100 år med Gotlands Allehanda, skannat gamla foton och arbetat med hemsidan. 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.
Under sommarsäsongen har Leif Karlsson varit anställd genom Arbetsförmedlingen, två
ungdomar har föreningen anställt - Alexander Lindstedt & Albin Seger och Ville Nabro var
anställd via Region Gotland. I år har vi haft tre guidade turer per dag.
Visningar har genomförts för ca 35 olika grupper under för- och eftersäsongen och sammanlagt
antal besökare har uppgått till ca 5 000 personer varav ca 1 100 var under 15 år.
En stenskulpturutställning av Kjell Westerholm fanns i ett av rummen hela sommaren. Se foto på
framsidan.
Fyra ombud var med på ARBETSAM:s årsmöte i Falun den 20-22 april.
Vi har haft ett vårmöte med Statens Fastighetsverk, där vi diskuterat olika frågor ang fästningen.
Höstmötet blev inställt. Samarbetet med GMM (GotlandsMilitäraMuseer) har fortsatt.
På Tingstädedagen anordnades orientering i och vid fästningen, vilket slog väl ut både bland barn
och vuxna.
Kraggmotorn var nerplockad under hela året för renovering av ett trasigt lager. 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 varit med. Under hösten testades och
provkördes kraggmotorn. Den inkommande elen stängdes av så att kraggen försåg hela
fästningen med ström.

Gårdskommittén
Gårdskommittén har bestått av Mats Pettersson, Gerd Stenström, Mats Boman, Roger Holmer,
Jonnie Wahlgren, Rune Johansson, Lena Nyberg, Paul Eklund, Åke Ekström samt Guy Löfqvist till i
september då han avled. Ansvarig för Muséet Bengt Norman. Kommittéledare har varit Allan
Stenström.
Julgranen togs bort i slutet av januari och snöskottning samt sandning har skett vid behov. Elever
från Sliteskolan var och fagade en dag i slutet av april och bjöds på korv med bröd.
I maj städades husen vid Polhemsgården av kommittén och några tappra medlemmar.
Varje måndagsförmiddag under sommarhalvåret samlades några kommittémedlemmar för
skötsel och underhåll av grönytor och byggnader. En ny hängränna har tillverkats och satts upp
på smedjan, ett trappräcke i magasinet har uppförts och några torra träd har tagits bort.
Traditionsenligt har julgran och ljusstakar i fönstren satts upp inför advent.
Delar av gårdskommittén har medverkat vid Tingstädedagen, Nationaldagsfirande,
Midsommarfirandet och Kulturarvsdagen.
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Bakgruppen
I april bakades ett 40-tal limpor i stenugnen men det planerade limpbaket på hösten fick ställas
in eftersom man inte lyckades att få den hjälp som behövs för att slå degen och baka ut bröden.

Båtarna – ansvarig Jonny Högefors
Båtarna har varit uthyrda vid ett 30-tal tillfällen under säsongen, framförallt under
Medeltidsveckan. Även denna sommar har blåst och lågt vattenstånd i träsket bidragit till att
man inte kunnat hyra ut båtarna vissa tider. Åke Ekström har haft hand om uthyrningen i år.

Danielssons torp i Backhagen
Ledare är Bengt Norman och med hjälp av gårdskommittén har gården fagats och gräset slagits.
30 meter trodertun har uppförts och gamla trädgårdsväxter odlats i landet.
Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen har nya informationsskyltar med text på svenska,
engelska och tyska införskaffats och de ska sättas på plats under våren.
En ny fiberkabel till mobilmasten vid Rosarve har dragits fram över tomten.
Gården och huset har visats upp för besökare vid ett antal tillfällen bl a på Tingstädedagen och
Kulturarvsdagen.

Informationskommittén
Fyra nummer av Tingstädebladet har getts ut. I redaktionsgruppen har Rita Hansson, Berit
Pettersson och Mona Nylund ingått. Glädjande är att andra skribenter också skickat in bidrag till
Tingstädebladet. En ny aktivitetskalender ”Nu har jag full koll!” gavs ut lagom till midsommar där
föreningens aktiviteter för resten av året presenterades.
Hemsidan (www.hembygd.se/tingstade) har utvecklats och fyllts på med bilder och text.
Facebooksida (https://www.facebook.com/tingstadehbf) har många följare. 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
2018 har getts ut med tema ”Vackra Tingstäde” med naturbilder från Tingstäde.

Midsommarkommittén
Midsommarstången lövades redan på torsdagskvällen och på midsommaraftonen pryddes den
med vackra blommor innan den restes under besökarnas applåderande. Drygt 300 personer
hade sökt sig till Tingstäde denna vackra dag och många passade på att dansa kring stången till
kända melodier såsom Tre små gummor, Vi äro musikanter och sången om Grinolle och hans
vänner. Plötsligt dök det upp något som ingen hade hört förut! Lite motsatsen till Räven raskar
över isen, eftersom det är sommar; ”Ankan paddlar runt i dammen” blev en succé när
musikanten Ted Lindstedt presenterade den. Det fanns fika i ladan för den som önskade det och
andra hade tagit med egen fikakorg och alla trivdes i det vackra vädret och njöt av grönskan vid
Polhemsgården denna dag.
Ansvarig kommittéledare var Lena Nyberg och till sin hjälp hade hon Gunvor Jakobsson, Gerd
Norman, Elvira och Kalle Tunviken, Kjell Pettersson, Astrid Hansson, Lena Johansson och Pernilla
Norlander. Åke Ekström och Hans-Yngve Magnusson skötte parkering. Allan Stenström med flera
hämtade löv till stången kvällen innan.
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Grillfest vid Polhemsgården den 5 augusti
I kommittén ingick: Marielle och Tomas Cederblad, Pernilla Norberg, Roger och Erica Stenström,
Susanne och Per Hallström, Åke och Lilian Stenman. Övriga medhjälpare var Gerd, Evan och AnnChristine Stenström, Mikael Svensson, Birgitta Pettersson och Bertil Jakobsson.
Ca 130 personer deltog vid lammgrillningsfesten och där fanns både nya och gamla Tingstädebor,
utsocknes och fritidsboende. Ett trevligt tillfälle att träffas och umgås med god mat samt
underhållning av trubaduren Greger Lövdahl.

Öppet hus
Öppet hus var det den 9 – 26 juli söndag till onsdag vid Polhemsgården med fika i ladan och
diverse pyssel- och lekmaterial, guidning av gården och museidelarna och om Christopher
Polhem. Varje onsdag hade vi luffarslöjd med Daniel Larsson.
Lena Nyberg, Gerd och Bengt Norman, Ove Jakobsson, Berit Pettersson med flera goda
medhjälpare samt anställde Marcus Gahnström hjälptes åt att hålla igång det öppna huset.
Sönd 16 juli kl 10 öppnade årets Loppisrace i Tingstäde. Vid 24 olika platser anordnades loppis
och många gick eller åkte runt och handlade grejer, pratade och bekantade sig med säljarna,
socknen och kanske grannar. Ett trevligt inslag som ger mervärde för alla. Fika och hamburgare
fanns att köpa vid Polhemsgården och givetvis också på våra ordinarie matställen i socknen.

Kulturarvsdagen den 10 september
Temat för året är ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”.
På Polhemsgården fanns hembakat fikabröd, korv och glass, visning av museet samt möjlighet att
testa stenugnen och baka frukostbröd. Vid Kutkäldu hade Anders Anderson och kommittén byggt
en minikolmila som rykte och var igång hela dagen. Kjell Westerholms skulpturer visades för sista
gången i fästningen. Det var gratis entré och ett 100-tal personer kom också dit och de flesta
fikade även på Polhemsgården. Möjlighet att kolla på Danielssons Torp och höra om torpets
historia fanns också men tyvärr kom inte många besökare.

Julmarknadskommittén
För elfte året i rad anordnades julmarknad i fästningen den 2 dec. I kommittén ingår Lena
Nyberg, Birgitta Pettersson, Åke Ekström, Berit Pettersson med ansvarig ledare Kjell Pettersson,
men sammanlagt har ca 20 personer varit inblandade i 27 marknadsstånd med diverse varor
såsom hemlagat och hembakat blandades med saker för prydnad både inne och ute. Många
besökare blev det, men gröten, korven och godispåsarna räckte till. Julbonader och tomtar samt
ljusslingor var uppsatta för att öka julstämningen. Utomhus brann tjärvedsstubbarna fint när
mörkret sänkte sig över entrén och parkeringen.

Ekonomi
Årets resultat visar på en vinst med 7887 kr och det är främst Tingstäde fästningen som ger ett
bra överskott, men anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen och ideellt arbete påverkar
resultatet också. Medel från byggnadskontot som budgeterades, har inte nyttjats, eftersom
resultatet blivit positivt.
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Övrigt
❖ Vid Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte den 23 april i Väskinde bygdegård
representerades föreningen av Åke Ekström, Bengt Norman, Hans-Yngve Magnusson och
Kerstin Kjellin.
❖ I april släpades alla borttagna grenar och riset längs träsket bort och lades på majelden.
❖ Kronprinsessan Victorias namnteckning från Polhemsjubiléet 2011 har graverats in på en
kalkstensplatta av Slite Stenhuggeri.
❖ Årlig inspektion för Livsmedelstillståndet gjordes i samband med Öppet Hus. Allt var OK!
❖ Tröskning på gammalt vis vid Myrvälder blev tyvärr inställt p g a allt regn som kommit
under augusti och september och som gjorde det omöjligt att köra på åkrarna och slå av
säden.
❖ Föreningen har röjt vid fästningsbacken inför vinterns pulka- och skidåkning.
❖ Medlemmar har uppvaktats och minnesgåvor har lämnats vid dödsfall.
❖ Som uppskattning och ett tack till aktiva medarbetare inom föreningen 2017 bjöds de in till ett
studiebesök på Bungemuseet i början av hösten. Vi
tittade speciellt på deras lekplats av naturmaterial för
att ev kunna göra något liknande vid Polhemsgården.
I skolmuseet fick vi bl a se den gamla skolbänken, som
tidigare funnits i den Gazelianska skolan i Tingstäde.
Det är en lång träbänk fylld med sand, där eleverna
fick öva skrivstil.
Tanken på att grilla hamburgare vid Hide fick dock
överges, eftersom det blev ett ihållande regn och vi
stannade vid Polhemsgården i stället.

Diverse Samarbeten
❖ Årets Socken 2017 blev Väte socken
Ett formellt överlämnande skedde den 30 april i Väte Idrottsänge. Juryn med
representanter från Tingstäde (Årets Socken 2016), Hela Sverige skall leva, Gotland och
Lokrume-Fole Röda Korskrets kom med presenter och fina ord. Från Tingstäde
överlämnades gåvor i form av en trollhassel och boken ”Polhems testamente”.
Björkar med påskris sattes upp vid lyktstolparna inför påsken.
(bokfört som ett projekt hos HBF)
❖ Tingstädedagen – (bokfört som projekt hos HBF)
Tingstädedagen genomfördes den 27 maj och det blev en bra dag för företag, föreningar
och privatpersoner att visa vad Tingstäde har att erbjuda.
❖ Nationaldagen 2017
Vid Nationaldagsfirandet i Tingstäde vid Gotlands Försvarsmuseum talade bl a
landshövding Cecilia Schelin Seidegård och Hembygdsföreningen ordnade med
parkeringsplats och parkeringsvakter vid Polhemsgården.
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Balansräkning per den 31 dec 2016 och 31 dec 2017 för Tingstäde HBF
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Div fordringar
Kassa
Bankkonto
Summa

2016-12-31
23 349 kr
29 482 kr
9 068 kr
432 808 kr
494 707 kr

2017-12-31
15 000 kr
6 190 kr
7 144 kr
485 802 kr
514 136 kr

Skulder och eget kapital
Diverse Skulder
Skuld till Tingstädedagen
Eget kapital
Sockenbokskonto
Byggnadskonto
Fästningskonto
Hemsideskonto
2016/2017 års vinst
Summa

2016-12-31
16 059 kr
17 443 kr
309 387 kr
73 171 kr
37 700 kr
31 700 kr
1 500 kr
7 747 kr
494 707 kr

2017-12-31
24 566 kr
20 478 kr
317 134 kr
73 171 kr
37 700 kr
31 700 kr
1 500 kr
7 887 kr
514 136 kr

Resultat 2016, budget 2017, resultat 2017 och budget 2018
Intäkter
Kaffe- o lotteriförsäljning
Entré, guidning
Foldrar / böcker
Medlemsavgifter
Annons- & hyresintäkter
Anordnarbidrag
Div bidrag, gåvor + ränta
Från byggnadskontot
EU-bidrag till el och ramp
Summa

Resultat 2016 Budget 2017 Resultat 2017 Budget 2018
84 628 kr
92 500 kr
72 575 kr
78 500 kr
213 777 kr
203 000 kr
174 324 kr
217 500 kr
16 995 kr
14 500 kr
13 890 kr
15 200 kr
24 375 kr
25 000 kr
24 000 kr
25 000 kr
84 240 kr
83 948 kr
85 594 kr
80 478 kr
106 680 kr
52 000 kr
89 580 kr
36 000 kr
20 593 kr
32 000 kr
14 097 kr
16 500 kr
0 kr
21 000 kr
0 kr
20 000 kr
81 435 kr
0 kr
0 kr
0 kr
632 723 kr 523 948 kr
474 060 kr 489 178 kr

Kostnader
Inköp varor o mtrl
Hyra fästningen, Kutkälldu
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 2016 Budget 2017 Resultat 2017 Budget 2018
127 953 kr
112 950 kr
112 446 kr
123 950 kr
30 172 kr
27 000 kr
23 276 kr
31 000 kr
18 244 kr
21 000 kr
23 281 kr
24 000 kr
135 830 kr
28 500 kr
5 083 kr
23 700 kr
109 814 kr
102 100 kr
98 993 kr
91 250 kr
4 342 kr
5 200 kr
4 034 kr
4 700 kr
8 801 kr
9 000 kr
7 276 kr
9 000 kr
49 998 kr
66 900 kr
42 943 kr
45 200 kr
8 759 kr
9 445 kr
9 317 kr
9 550 kr
5 455 kr
6 100 kr
5 620 kr
5 600 kr
102 600 kr
114 150 kr
105 077 kr
110 100 kr
5 566 kr
3 000 kr
8 349 kr
0 kr
17 443 kr
18 943 kr
20 478 kr
13 478 kr
7 747 kr
-340 kr
7 887 kr
-2 350 kr
632 723 kr 523 948 kr
474 060 kr 489 178 kr
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Revisionsberättelse
för
Tingstäde Hembygdsförening
för Natur och Kultur
Organisationsnummer 834001-0399

Undertecknade av årsmötet valda revisorer har granskat räkenskaperna,
årsredovisningen och styrelsens förvaltning för år 2017.
Granskningen har genomförts enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

Tingstäde den 8 mars 2018

………………………………………..

………………………………………….

Kjell Skalberg
ordinarie revisor

Leif Andersson
ordinarie revisor
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Verksamhetsplan 2018 - preliminär
14 jan

Julgransskakning Polhemsgården kl. 15

15 feb

Tingstädebladet nr 1

25 mars

Årsmöte kl. 13

1/4-31/10

Uthyrning av båtar

april

Fagning vid Polhemsgården kl. 9

26 april

Tingstädebladet nr 2

30 april

Valborgsmässofirande avmarsch fackeltåg fr Polhemsgården kl 20.15

maj

Städdag på Polhemsgården kl. 9

9 maj

Kolmila tänds vid Kutkäldu kl. 19

10 maj

Naturvandring från Polhemsgården till Kutkäldu med kaipsoppa kl. 11

26 maj

Tingstädedagen – öppet i Polhemsgården, fästningen, Kutkäldu
kl. 10-16 och Torpet kl. 11-13

6 juni

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

20 juni

Utgivning av sommaraktivitetskalender

21 juni

Midsommarstången kläs kl. 19

22 juni

Midsommarfirande kl. 12

26/6-19/8

Fästningen öppen tisdag-söndag kl. 11-16

Juli

Öppet hus i Polhemsgården (ev sön till ons) kl. 12-16

Juli

Visning av Danielssons Torp – bokning kan ske året runt hos Bengt Norman

???

Grill/sommarfest

6 sept

Tingstädebladet nr 3

15 sept

Tröskning på gammalt vis kl. 11

13 okt

Rensning av fästningsbacken kl. 10

Oktober

Medlems/sockenmöte

8 nov

Tingstädebladet nr 4

30 nov

Julgranen reses på Polhemsgården kl. 10

1 dec

Julmarknad kl. 11-16

Dessutom bakning under året inför aktiviteter.
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