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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 Bergholtz som suppleant.

Valberedning
Valberedning har varit Mikael Skoog, Klas Holm och Andreas Bergholtz som sammankallande

Medlemsantal
Föreningen har vid räkenskapsårets slut 45 enskilda medlemmar ca 50 familjemedlemmar

Verksamheten
Fastigheten
2012-års renoveringar har genomförts
som ett samarbetsprojekt mellan Kennas
Byggtjänst (murarbeten) och Österängs
Ångsåg, där studenter från Göteborgs
Universitet Kulturvård/Dacapo har fått
handledd praktik.
Murarbeten
2012 års arbete på skorstenen inriktas
helt på att färdigställa skorstenens övre
del (från sockel och upp till krön).
Samtliga fogar har gåtts över, allt löst
gammalt murbruk i fogarna har blåsts ut
med tryckluft och ersatts med nytt
hydrauliskt bruk (lufthärdande
kalkbruk). För att täta och binda de små sprickor som upptäcktes i vissa delar/partier av sandstenen
beslutades att en utvändig slamning med ett mycket fingraderat hydrauliskt bruk skulle ske.
För att få en enhetlighet i skorstenens utseende
slammades samtliga fyra utvändiga sidor (över
sockeln) med detta bruk. Tanken är att nu får väder
och vind tvätta fram skiftningarna i sandstenen.
Skorstenens övre krön har lagats upp både in och
utvändigt. De två kalkstensblock som utgör själva
krönet har säkrats med en svetsad
bandjärnskonstruktion som på ovansidan klätts med
galvad plåt. Hela krönet har sedan täckts in med
blyplåt.
Kostnaden för årets skorstensarbete har fördelas på:
 ca 43.000:- ställning
 ca 10.000:- smidesarbeten (bet. 2012)
 ca 24.000:- plåtslageri
 ca 83.000:- murningsarbeten.
Totalt ca 160.000:-

Arbetet med att foga om
grundmuren/sockeln på
sågen har fortsatt under
2012.
Skador i form av
bortfallet bruk i fogarna,
bland annat på grund av
att växtlighet har slagit
rot och dess rötter har
sprängt sönder bruk och
fog. Vatten har haft
möjlighet att leta sig in i
sockeln och följts av
frostsprängning
vintertid.

Beviljade bidrag
RAÄ / Länsstyrelsen – 150.000 kr
Aktivitetsdagar









Vi har fortsatt med arbetet på den östra sidan av sågen. Markområdet har varit mycket
sankt på grund av stora mängder av multnad bark och spån samt att området helt
saknat dränering. Området är nu grovplanerat.
Mer tegel från Nygården har plockats ner och återanvänts i uppmurningen av
skorstenen på sågen.
Byggstädning efter alla arbeten på de olika husen.
Ställningsbygge … upp och nerplockning i ett antal omgångar.
Fortsatt röjning på föreningens mark.
Fortsatt arbete med skyddsteckningen av vagnslidrets tak mm.
Målning av fönsterfoder.
Vi har fortsatt rödfärgsmålningen av ”nytt” trä på sågen.

Sponsring




Forshems åkeri … Har hjälpt oss under året med div. transporter och lyft
Rolle Forskull …. Rolles hjullastare har vi haft stor hjälp av
Erik Bergholtz … Grävare, traktor med kärra och arbetslokal

Nätverk
 Föreningen har medverkat i bl.a. studie- och diskussionsträffar i regi av Mötesplats
Kinnekulle.
 Vi medverkar i Mötesplats Kinnekulle (vårrundan) som anordnas av de medverkande
aktörerna med stöd av Götene kommun och Näringslivsföreningen i Götene.
 Föreningen är medlem i ”Arbetsam” arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation
Landsbygdsutveckling
Föreningen är medlem i EU:s landsbygdsutvecklingsprogram LEADER.

Visningar
Lördagen den 5/5 och söndagen 6/5 medverkade vi i Vårrundan och hade öppet hus ... med:
 Visning av pågående arbeten
 Utställning av gamla foton
från Österängs egendom
 Vi körde bla. en spånhyvel ...
med hjälp av Lidköpings
maskinnostalgiska förening
som besökte oss och visade
ett antal av sina motorer ...
http://www.lmnf.se/
 Vi berättade om sågens och
gården historia och serverar
kaffe, korv med bröd mm
 Vi hade drygt 700 besökare
på två dagar.
”Repris” på några gamla foton

Gamlegården 1933 …. På fotot ser man bla. gamla smedjan med hög skorsten och där bakom transformator-huset ..
till höger sågen.

Stockar på väg till sågen

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, Konservator programmet och
programmet Slöjd och Kulturhantverk) och i Mariestad (Bygghantverk,
Landskapsvårdens hantverk och Trädgårdens hantverk och design).
Samarbetet utgör en viktig del för att kunna driva projektet framåt. Samarbetet består i att
föreningen skapar förutsättningar för Kulturvård/Dacapo att i utbildningssyfte kunna
genomföra delar av sina kurser på föreningens byggnader, och att studenter skall kunna få
handledd praktik i olika äldre hantverkstekniker när husen renoveras.
Avgifter
Vid stämman 2012-04-14 fastställdes medlemsavgiften för 2013 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 2012 utgörs utöver medlemsavgifter och intäkter från vårrundan i huvudsak
av byggnadsvårdsbidrag från Riksantikvarieämbetet med 150 tkr
Årets kostnader består rep & uh 176 tkr
Till styrelsen har under året inte utgått några arvoden
Gamlegården 2013-03-19
………………………………………………..
Erik Bergholtz

…………………………………………
Richard Andersson

………………………………………………..
Eva Bergholtz

…………………………………………
Lelle Persson

………………………………………………..
Nils-Eric Anderson

Österängs Ångsåg
Resultaträkning 2012-01-01 - 2012-12-31
Konto
310

medlemsavgifter föregående år

320

medlemsavgifter 2012

350

bidrag

360

övriga intäkter

Summa intäkter

0.00
3 500.00
151 150.00
12 795.00
167 445.00

400

inköp inventarier

500

personalkostnader

0.00

600

hyror

0.00

620

el, bränsle

640

förbrukningsinventarier

650

kontorsmaterial

660

reparationer, underhåll

670

främmande tjänster

1 326.00

680

telefon, data, porto

89.00

700

resor

0.00

720

annonser, reklam

0.00

730

försäkringar

760

diverse kostnader

790

avskrivningar

Summa kostnader
Resultat

3 376.00

231.00
0.00
180.00
158 878.00

1 227.00
11 342.00
0.00
176 649.00
- 9 204.00

Österängs Ångsåg
Balansräkning 2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark

0.00

Byggnader

0.00

Summa anläggningstillgångar

0.00

Omsättningstillgångar
Inventarier och utrustning

0.00

Kassa

( ingående balans 1 961.00 )

Årets resultat
Bank

3 646.00

( - 9 204.00 )
( ingående balans 91 680.25)

80 791.25

Summa omsättningstillgångar

84 437.25

Summa tillgångar

84 437.25

Eget kapital och skulder
Eget kapital

84 437.25

Långfristiga skulder

0.00

Kortfristiga skulder

0.00

Summa eget kapital och skulder

84 437.25

Gamlegården 2013-03-25

Erik Bergholtz

Nils-Eric Anderson

