Årsredovisning 2008
Styrelsens redovisning av verksamheten i Österängs Ångsågsförening räkenskapsåret
2008-01-01 – 2008-12-31

Förvaltningsberättelse
Föreningsstämma hölls i Gamlegården 2008-04-26.
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Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda möten.
Firmatecknare
Firmatecknare har varit ordföranden och kassören i förening.

Revisorer
Revisor har varit Lars-Inge Bly med Niklas Pettersson som ersättare

Valberedning
Valberedning har varit Richard Andersson, Mikael Skoog och Andreas Bergholtz,
sammankallande

Medlemsantal
Föreningen har vid räkenskapsårets slut 44 enskilda medlemmar och 15 familjemedlemmar

Verksamheten
Fastigheten
• Under hösten 2008 genomfördes en teknisk undersökning av ångsågens
skorsten. Arbetet startade i mitten av sep och slutfördes under december.
En rapport ”Skorsten Österängs Ångsåg / Kvarn, Teknisk undersökning av skorsten med åtgärdsförslag,
2008-12-30” finns att ladda ner på vår hemsida.

•

Mats Renström på företaget "K-MÄRKT" har utfört arbeten på sågen med
hjälp av studenter från Dacapo. Det har bl.a. bytts rötskadade golvbjälkar och
syll.

Se rapport ”2008-12-31 Österängs ångsåg. Antikvarisk renovering” går att ladda ner från vår hemsida

Beviljade bidrag
• Grevillis fond – 20.000:- för att dokumentera kunskaper, erfarenheter och
minnen från dem som arbetat, bott eller på annat sätt verkat i sågen
(Gamlegården) eller omkring egendomen.
• Länsstyrelsen – 30.000:- har beviljats som bidrag för att kunna utföra en
teknisk undersökning av ångsågens skorsten.
• EU:s landsbygdsutvecklingsprogram LEADER – 20.000:- till en förstudie
inför en större ansökan.
Aktivitetsdagar
Vi har haft ett stort antal arbetsdagar
under året. Medlemmarna har bidragit
med många arbetade timmar, blod,
svett och glatt humör samt maskintid
(traktor med släp, stor lastbil med släp,
grävmaskin och hjullastare).
Arbeten som utförts är t.ex. –
• Schaktning runt sågen, all humus
är bortagen på sågens södra sida
och där är nu avgrusat.
• Gamla torv- och vedförrådet
(rummet i källarplan i det
sydvästra hörnet) är utgrävt och
avgrusat med makadam.
• Taktegel på svinhuset i Nygården
och vagnslidret i Gamlegården har
plockats ner sorterats och packats
på pall.
• Taktegel som låg på svinhuset i
Nygården (handslaget enkupigt
från 1894) ligger nu på det
nybyggda sågförrådet.
• All byggstädning efter takarbeten och renovering av golvbjälklag till sågvinden.
• Ställningsbygge.
• Fortsatt röjning på föreningens mark.

Sponsring
Forshems åkeri har hjälpt oss under året med diverse transporter, bla. har man kört ca
40 ton grus till oss som Ballast i Äskekärr skänkt till föreningen.
Rolle Forskull har vid ett antal tillfällen lånat ut sin stora hjullastare.
Nätverk
Föreningen har medverkat i bl.a. en studie- och diskussions dag på Råbäcks
mekaniska stenhuggeri –
”Ta hand om tekniken. Hur skall kunskap bevaras när utövarna inte längre finns?”

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Götene Kommun
och Råbäcks mekaniska stenhuggeri.
Visningar
• Vårrundan, första helgen i
maj, ca 310 personer besöker
oss och tittar på sågen och
hör om dess historia.
• Hushållningssällskapet,
Kinne Hushållningsgille
kommer på studiebesök den
30 juli, ca 100 personer fick
en återblick i gårdens och
sågens historia.
• Svenska
Byggnadsvårdsföreningen
har ett länsarrangemang den
27 sep, ca 35 personer
medverkar.
Landsbygdsutveckling
Föreningen har medverkat i förarbetet inför bildandet av ”LAG-gruppen” som har till
uppgift att fördela medel ur EU:s landsbygdsutvecklingsprogram LEADER.
I november 2008 beviljades vi 20.000 kr (vi sökte 50.000 kr) i förstudiemedel för att
titta på utvecklingspotential för projektet Österängs Ångsåg. Ambitionen var att,
utöver det arbete föreningens medlemmar redan gjort för att utreda
utvecklingsmöjligheterna, förstärka analysarbetet med en extern part.
Den expertis som tillfrågats, bl.a. Lars Bergström, intendent vid Forsviks
Industriminnen, har uttryckt att det är svårt, om ens möjligt, att göra en extern insats i
förstudien som resulterar i ett starkare material än det föreningen redan presterat
hittills för den ringa summa som beviljats för den planerade förstudien.
Styrelsen för Österängs Ångsåg har därför beslutat att inte begära utbetalning av de
medel som beviljats för förstudien via LEADER Västra Skaraborg.
Utvecklingsprogram
Utvecklingsprogrammets mål är att utgöra en konkret grund för planeringen och
genomförandet av de åtgärder som krävs för att lyckas med projektet i sin helhet.
Samtidigt möjliggör programdokumentet att projektet blir individoberoende dvs.
projektet överlever på egna meriter och är inte beroende av de entusiaster som idag
driver projektet framåt. Dokumentet säkerställer också offentlig insyn samt en
kontinuerlig utveckling enligt en plan som är möjlig att påverka av föreningens alla
medlemmar samt andra intressenter. Programmet ligger också till grund för de
ansökningar om finansiering som gör projektet möjligt. Senaste versionen finns att
ladda ner på föreningens hemsida.

Skänkta maskiner och föremål
•

•

Hembygdsföreningen Landeryd,
Linköping har skänkt oss en
yxskaftssvarv av fabrikatet
Wilhelm Sonesson & Co,
Malmö.
Hembygdsföreningen Forshem
Fullösa har skänkt oss delar av
sina samlingar bestående av
möbler, verktyg mm.

Dacapo
Föreningen har ett nära samarbete med Kulturvård/Dacapo som idag är en del av
Göteborgs universitet och finns under Naturvetenskapliga fakulteten » Institutionen
för kulturvård . Institutionen för kulturvård bedriver utbildning på två platser:
I Göteborg (Bebyggelseantikvariska programmet och Konservator programmet) och i
Mariestad (Bygghantverk och Trädgårdens hantverk och design samt
Landskapsvårdens hantverk).
Under 2008 har man bl.a.:
•

haft kurs i byggnadsdokumentation
tisdagen den 29 och onsdagen den 30
januari på några av husen i
Gamlegården.

•

haft tak kurs under två veckor i april då man renoverade delar av det ”lilla” taket
på ångsågen samt färdigställde taket på det nya sågförrådet och lade det
handslagna teglet som vi hämtat i Nygården.

•

studenter från Kulturvård/Dacapo har även haft praktik på företaget Mats
Renström K-MÄRKT BYGGNADSVÅRD AB och utfört arbeten på sågen under
vecka 19, 20 och 21. Det har bl.a. bytts rötskadade golvbjälkar och syllar.

Hemsida
http://www.angsag.se
Österängs Ångsåg (ideell förening) presenterar här sin verksamhet för att bevara och driva
Sveriges idag äldsta bevarade ångsågsbyggnad.
Avgifter
Vid stämman 2008-04-26 fastställdes medlemsavgiften för 2009 till 100 kr för enskild
medlem och 150 kr för familjemedlem.
Ekonomi
Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid årets slut
framgår av bifogad resultat- och balansräkning.
Intäkterna för 2008 utgörs utöver medlemsavgifter i huvudsak av byggnadsvårdsbidrag
från Riksantikvarieämbetet med 30.000 kr och ett bidrag från Grevilli Fond om 20.000 kr
till dokumentationsarbete.
Årets kostnader består utöver de vanliga löpande kostnaderna av tre större kostnadsposter.
Nämligen inköp av golvvirke att användas på sågvinden kostnad 21 060:- kr, delbetalning
för dokumentationsarbete 10 000:- kr och kostnad för utredningsarbete kring skorstenen
om 9 176:- kr
Till styrelsen har under året inte utgått några arvoden.
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Österängs Ångsåg
Balansräkning 2008-12-31
Tillgångar
anläggningstillgångar
mark

0,00

byggnader

0,00

Summa anläggningstillgångar

0,00

omsättningstillgångar
inventarier och utrustning

0,00

kassa

356,50

bank

13 845,25

Summa omsättningstillgångar

14 201,75

Summa Tillgångar

14 201,75

Eget kapital och skulder
eget kapital

14 201,75

långfristiga skulder

0,00

kortfristiga skulder

0,00

Summa eget kapital och skulder

14 201,75
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Österängs Ångsåg ideell förening
Resultaträkning 2008-01-01 - 2008-12-31
utfall 2008

Intäkter

konto
310

vakant

320

medlemsavgifter 2008

350

bidrag

360

övriga intäkter

0,00
4 950,00
50 570,00
1 622,50

Summa intäkter

57 142,50

Kostnader
400

inköp inventarier

0,00

500

personalkostnader

0,00

600

hyror

0,00

620

el, bränsle

640

förbrukningsinventarier

0,00

650

kontorsmaterial

0,00

660

reparationer, underhåll

21 060,00

670

främmande tjänster

20 801,00

680

telefon, data, porto

0,00

700

resor

0,00

720

annonser, reklam

0,00

730

försäkringar

1 345,00

760

diverse kostnader

3 462,00

790

avskrivningar

Summa kostnader
Resultat

673,00

0,00
47 341,00
9 801,50

