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Styrelse 
 
Ordförande  Erik Bergholtz 
Sekreterare  Göran Harald 
Kassör   Nils-Eric Anderson 
Ledamot  Lelle Persson 
Ledamot  Eva Bergholtz 
 
Suppleant  Richard Andersson 
Suppleant  Lars Bergström 
 
Styrelsen har under året hållit 7 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 Johannes Törnqvist, Mikael Skoog och Andreas Bergholtz som 
sammankallande 
 
 
Medlemsantal 
 
Föreningen har vid räkenskapsårets slut 50 enskilda medlemmar och 36 familjemedlemmar 
 
 



Verksamheten 
 

Fastigheten 
 

  Skorsten 
• Filmning av skorstenens inre 

Den 25 augusti 2009 filmades skorstenens 
inre. Filmen finns att se på Österängs 
ångsågs hemsida: http://www.angsag.se /. 
Informationen som filmningen gav kommer 
att användas när arbetet med skorstenens 
insida tar vid.  

 
• Skorsten över sockel 

Sommaren 2009 påbörjades renovering och 
säkring av skorstenen. Den raserade delen på 
det sydvästra hörnet murades upp. Gammal 
lös fog knackades bort och ersattes med nytt 
hydrauliskt kalkbruk. Även ett par stenar i 
det första varvet av skorstenen förankrades 
då de hade kalvat ut. (Rapport 2009:6, Forsviks 
Industriminnen.) finns att ladda ner på vår hemsida. 

 
• Sockel 

Kennet Gustafsson på företaget 
”Kennas Byggtjänst” har 
genomfört arbetet med 
skorstenens sockel, under 
oktober/november 2009.  
Arbetet bestod i att djup-foga och 
stabilisera sockeln. Sockeln 
rensades från gammalt löst bruk, 
jord och växter. Sprickor och 
fogar fylldes med nytt fett 
hydrauliskt kalkbruk. Fogningen 
utfördes i omgångar för att bruket 
skulle kunna karbonatisera. Vissa 
sprickor/fogar var upp till en 
meter djupa men också breda, så 
både bruk och sandsten användes 
vid fogningen. Arbetet kommer 
att återupptas till våren 2010.  
(Antikvarisk rapport från 
slutbesiktning 2009-11-05, Forsviks 
Industriminnen.) finns att ladda ner på 
vår hemsida.  

 



Markarbeten 
• Dränering/stabilisering 

Forshems Åkeri och medlemmar i 
föreningen utförde markarbeten under 
oktober/november.  
Arbetet utfördes för att dränera och 
stabilisera marken på sågens norra sida 
(mot dammen). För att torka ut marken 
runt skorstenen har den dränerats. 
Jordmassor grävdes bort och sprängsten 
lades ner till ett varierande djup av ca 
0,8-1,5 meter beroende på bergsknallarna 
som finns under och omkring 
byggnaden. Totalt användes 50-60 ton 
sten till dräneringen och ytterligare ca 50 
ton till stabilisering. Med lastbil med 
kran, grävmaskin, traktor och handkraft 
från våra medlemmar fick vi jobbet gjort. 

• Dammen 
Forshems Åkeri har varit oss behjälpliga med att gräva ut drygt hälften av dammen. 
Resterande del skall grävas ut hösten 2010 … inte allt på en gång, detta för att värna om 
grodor och ödlor som lever där i. 

 
Täarbeten 

• Syllbyte och förvandringspanel 
Mats Renström på företaget  
"K-MÄRKT" har utfört arbeten på sågen 
med hjälp av studenter från 
Kulturvård/Dacapo. 
På sågens södra sida skarvades, med 
blixtskarvar, in en omkring 2,5 meter 
lång syll av ramsågat fyrkantsvirke som 
sedan skrätts, synliga sidor har även 
hyvlats med oxhyvel. Uttag för 
golvbjälklaget och snedsträva gjordes 
och stolpverk tappades i. Väster om 

skorstenen på den norra fasaden byttes också 
skadat virke ut. Syll, stolpverk och 
snedsträvor runt dörr och fönster ersattes. 
Ramsågat fyrkantsvirke skräddes och 
passades. Skarvsätten är halvt i halvt, tappning 
och infällning 



Ett rotknä som togs bort för att kunna byta 
en stolpe, visade sig vara i sämre kondition 
än väntat. Rotknäet ersattes med ett i ek som 
tidigare suttit i cirkelsågs-byggnaden. På 
båda sidor sågen återspikas förvandrings-
panelen, dels återanvänd, dels ny, på plats. 
Den nysågade panelen är 7m lång och har 
hyvlats med oxhyvel på utsidan. Skarvsätt är 
snedsågning med 20-25° vinkel. I möjligaste 
mån användes den gamla smidda spiken, 
värmd, rätad och inoljad i linolja. 

 (Antikvarisk rapport från besiktning 2009-09-24) finns att ladda ner på vår hemsida 
 

• Golv på sågvind 
De delar av golvet på sågvinden som tidigare frilagts på grund av rötskada, har återlagts med 
handhyvlat, kilsågat plankgolv.   Detta arbete gjordes med hjälp av studenter och handledare 
från Kulturvård/Dacapo, Bygghantverks programmet, Institutionen för kulturvård, Göteborgs 
universitet – Mariestad under november 2009.  

    Fler bilder finns på vår hemsida 
• Maskinhus 

Under april/maj 2009 uppfördes ett stolpverkshus, där det gamla maskinskjulet för 
lokomobilen en gång stått. Huset är stomrest och tak är lagt. Väggbeklädnad och golv 
saknas. Till taket användes enkupigt handslaget tegel tillverkat i Såtenäs 1894 som vi fick 
plocka ner från det gamla svinhuset i Nygården. Arbetet utfördes som ett kombinerat 
kursmoment i stolpverksbyggnad och takläggning av studenter från Kulturvård/Dacapo. 

Materialet bekostades med ett bidrag från Kinne Hushållningsgille.  



• Stall 
På initiativ av två studenter 
tillika föreningsmedlemmar 
(Erik Olsén och Johannes 
Törnqvist) och deras mycket 
stora arbetsinsats är taket på 
stallet nerplockat. Arbetet har 
utförts som en del av Erik och 
Johannes examensarbete på 
Kulturvård/Dacapo.  
Arbetet har utförts med hjälp 
av maskininsats … två 
lastmaskiner (sponsrat av Rolle 
Forskull) …lastbil med kran 
(sponsrat av Forshems åkeri)  
en grävmaskin … en traktor med tippvagn och några föreningsmedlemmarnas arbete.  

 
• Vangslider 

Sörre delen vangslidrets tak har täckts med införskaffad presenning. Detta för att skydda 
den underliggande stommen då yttertaket är i mycket dålig kondition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetsdagar 

Vi har haft ett stort antal arbetsdagar under året. Medlemmarna har bidragit med många 
arbetade timmar, blod, svett och glatt humör. Arbeten som utförts är t.ex. –  

 
• Schaktning runt stallet och runt sågen, 

all humus är bortagen på sågens norra 
sida och där är nu avgrusat.  

• Allt grundläggningsarbete till 
maskinhuset. 

• Mer taktegel från svinhuset i 
Nygården har plockats ner sorterats 
och packats på pall. 

• All byggstädning efter alla arbeten 
på de olika husen. 

• Mycket ställningsbygge …. hela 
skorstenens höjd … upp och 
nerplockning i ett antal omgångar. 

• Fortsatt röjning på föreningens mark. 
• Pyssel med våra maskiner …bla. 

renoveringsarbeten på 
yxskaftssvarven. 

• Allt arbete med skyddsteckningen av 
vagnslidrets tak 

• Rödfärgning, träkärning mm. 



 
Beviljade bidrag 
 
• Grevillis fond – 25.000 
• RAÄ / Länsstyrelsen – 170.000:- ( +20.000:-  utbetalas 2010) 
• Kinne Hushållningsgille – 15.000:- 

 
 
 Sponsring 
 

• Forshems Åkeri KB har hjälpt oss under året med diverse transporter, lyft mm. 
• Rolle Forskull har vid ett antal tillfällen lånat ut sin stora hjullastare och förare. 
• Erik Bergholtz har bidragit med grävmaskin, traktor med tippkärra, arbetslokal mm. 
  
Nätverk 
 
• Föreningen har medverkat i bl.a. studie- och diskussionsträffar i regi av Mötesplats 

Kinnekulle. 
• Vi medverkar i Vårrundan Kinnekulle som anordnas av de medverkande aktörerna med 

stöd av Götene kommun och Näringslivsföreningen i Götene. 
 

Landsbygdsutveckling 
 
Föreningen är medlem i EU:s landsbygdsutvecklingsprogram LEADER.  
 
Visningar 
 
• Vårrundan lördagen den 2/5 och söndagen 3/5 medverkade vi i och hade öppet hus ... 

visning av pågående arbeten. Vi berättade om sågens och gården historia och serverade 
kaffe. 
Vi hade 373 besökare på två dagar. 

• Vi har haft besök från Frankrike, nio franska byggnadshantverkare vill se på vårt 
projekt... 

• En busslast med studenter från Chalmers i Göteborg, studenterna läser kursen 
"Byggnadsvård, Ombyggnad & Hållbar Utveckling" har också besökt oss. 
 

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. 

 
Hemsida 
 

http://www.angsag.se   
 



Dacapo 
 

Föreningen har ett nära samarbete med 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). 

 
 Avgifter 
 

Vid stämman 2009-04-18 fastställdes medlemsavgiften för 2010 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 2009 utgörs utöver medlemsavgifter i huvudsak av byggnadsvårdsbidrag 
från Riksantikvarieämbetet med 170 tkr och ett bidrag från Grevilli Fond om 25 tkr  
Kinne hushållningsgille 15 tkr 

 
 Årets kostnader består rep & uh  192 tkr 
 Till styrelsen har under året inte utgått några arvoden 

 
 
 
 
 
Gamlegården 2010-02-23 
 
 
 
……………………………………………….. ………………………………………… 
Erik Bergholtz   Göran Harald  
 
 
……………………………………………….. ………………………………………… 
Eva Bergholtz   Lelle Persson 
 
 
………………………………………………..  
Nils-Eric Anderson 
 



 
 

Österängs Ångsåg  

Balansräkning 2009-12-31  

   
 Tillgångar  
   
 Anläggningstillgångar  
   
 Mark         0,00 
   
 Byggnader         0,00 
   
 Summa anläggningstillgångar        0,00 
   
   
 Omsättningstillgångar  
   
 inventarier och utrustning          0,00 

  
 Kassa ( ingående balans 356,50)        75,00 
   
 Bank ( ingående balans 13 845,25) 35754,25 
   
 Summa omsättningstillgångar 35829,25 
   
   
 Summa Tillgångar 35829,25 
   
   
   
   
 Eget kapital och skulder  
   
 eget kapital 35829,25 
   
   
   
 långfristiga skulder  0,00 
   
 kortfristiga skulder          0,00 
   
   
 Summa eget kapital och skulder 35829,25 
   
   
Gamlegården 2010-02-23  
   
   
   
Erik Bergholtz                                                             Nils-Eric Anderson      



Österängs Ångsåg ideell förening  

Resultaträkning 2009-01-01 - 2009-12-31  

  utfall 2009 
konto Intäkter  
   
310 Vakant 0,00
   
320 medlemsavgifter 2008                              5300,00
   
350 Bidrag                         210800,00
   
360 övriga intäkter                              1981,00
   
Summa intäkter 218 081,00
   
   
   
 Kostnader  
   
400 inköp inventarier    150,00
   
500 personalkostnader 0,00
   
600 Hyror   0,00
   
620 el, bränsle 0,00
   
640 förbrukningsinventarier 0,00
   
650 kontorsmaterial 0,00
   
660 reparationer, underhåll 192172,40
   
670 Främmande tjänster 1024,00
   
680 telefon, data, porto 0,00
   
700 Resor      0,00
   
720 annonser, reklam 0,00
   
730 Försäkringar 1345,00
   
760 diverse kostnader 1762,00
   
790 avskrivningar 0,00
   
Summa kostnader 196453,00
   
Resultat 21627,50
 


