Årsred
dovisning
g 2013
Styrelseens redovisnning av verk
ksamheten i Österängs Ångsågsförrening räkennskapsåret
2013-011-01 – 20133-12-31

Förvalttningsberätttelse
Föreninngsstämma hölls
h
i Gamlegården 20013-04-20

Styrelsee
Ordföraande
Sekreterrare
Kassör
Ledamoot
Ledamoot

Eriik Bergholtzz
Ricchard Anderrsson
Nills-Eric Andderson
Lellle Persson
Eva Bergholtzz Tålig

Suppleaant
Suppleaant

Carrl Bergholtzz
Nicclas Larssonn

Styrelseen har underr året hållit 11 protokolllförda möten utöver årrsmötet.
Firmateecknare
Firmateecknare har varit ordförranden och kkassören i förening.
f

Revisorrer
Revisorr har varit Lars-Inge
L
Blly med Nikllas Bergholttz som supp
pleant.

Valbereedning
Valbereedning har varit
v
Mikaell Skoog, Klaas Holm occh Andreas Bergholtz
B
soom samman
nkallande

Medlem
msantal
Föreninngen har vidd räkenskapssårets slut 446 enskilda medlemmarr ca 50 fami
miljemedlem
mmar

Verksamheten
Fasttigheten
20133-års renoverringar har
genoomförts som ett
samaarbetsprojektt mellan Matts
Rensström K-Märrkt Byggnad
dsvård
AB ooch Österänggs Ångsåg, där
d två
studenter från Gööteborgs Uniiversitet
Kultturvård/Dacaapo har fått
handdledd praktikk under ca 4 veckor.
v
Åretts snickeriarrbete har inrriktats
på anntikvarisk
renoovering/restauurering av
utväändiga paneleer/snickerier samt
en ddel av de dörrrar och lucko
or som
finnss på den östrra gaveln sam
mt den
södrra långsidan.
Föreeningen har sökt
s
och beviiljats 100.0000 kr för mateerial- och han
ndledarkostnnad.
Stefan Jo
onasson på biilden till vän
nster … lagarr
i den delv
vis rötskadadde syllstockeen på östra
gaveln i utrymmet
u
moot finmjölskv
varnen på
nedre plaan.
Stefan Jo
onasson och PPeter Eklund
d, bilden
nedan ….. byter ut röötskadad förv
vandringspanel. Paanelen har ram
msågats i sam
mma
dimension och utföran
ande som orig
ginalet.
Innan upp
psättning harr man hand-h
hyvlat
panelen på
p den sida s om skall sittta inåt.

Paneelen spikas med ”återv
vunnen” hanndsmidd
spikk från ångsåågen som rättats, upphetttats och
dopppats i rå linoolja.

Rötskadaade delar på stöd
s för drivhhjul till spån
nhyvel mm
på sågenss utsida.

Hyvling av utvändig panel …. biild ovan
Tillverknning av nya delar
d
med hjälp av
lämpligaa handverktyyg….. bild tilll höger

Arbetsddagar …..

V
Vi har fortsaatt med markaarbetet och rröjning på deen östra
ssidan av sågeen. Området har varit myycket sankt på
p grund av
sstora mängdeer av multnad bark och sppån samt att området
ttidigare helt saknat dräneering. Områddet har underr 2013
ddränerat och grovplaneraat. Arbetet haar utförts av våra
v
m
medlemar un
nder några arrbetsdagar.

Beviljad
de bidrag
R
RAÄ / Länssstyrelsen – 100.000 krr till utvänd
diga träarbetten
Aktiviteetsdagar
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har fortsatt
f
med
d markarbeteet på den össtra sidan av
v sågen. Om
mrådet har varit
v
mycket sankt på grrund av storra mängder av multnad bark och sppån samt attt området
helt sakknat dränerin
ng. Områdeet har under 2013 dräneerat och groovplanerat.
Byggstäädning efterr alla arbeteen på de olik
ka husen.
Ställninngsbygge … upp och neerplockning
g i ett antal omgångar.
o
Fortsattt röjning på föreningenss mark.
Fortsattt arbete med
d skyddsteckkningen av vagnslidretts tak mm.
Målningg av fönsterrfoder.
Vi har fortsatt
f
rödffärgsmålninggen av ”nyttt” trä på östtra gaveln ooch söder låångsida..
Trätjärnning av luck
kor mm

Sponsriing
•
•
•

Forshem
ms åkeri … Har hjälpt ooss under årret med div. transporter
er och lyft
Rolle Foorskull …. Rolles
R
hjulllastare har vi
v haft stor hjälp
h
av
Erik Beergholtz … Grävare,
G
traaktor med kärra
k
och arb
betslokal

Nätverk
k
•
•

•

Föreninngen har medverkat i bll.a. studie- och
o diskussiionsträffar i regi av Mö
ötesplats
Kinnekuulle.
Vi medvverkar i Mö
ötesplats Kinnnekulle (vårrundan) som anordnaas av de meedverkande
aktörernna med stöd
d av Götene kommun och
o Näringsllivsföreninggen i Götene. Vi var
dock ej utställare under
u
2013.
Föreninngen är med
dlem i ”Arbeetsam” arbeetslivsmuseeernas samarrbetsorganissation.

Landsb
bygdsutveck
kling
F
Föreningenn är medlem
m i EU:s landdsbygdsutveecklingspro
ogram LEAD
DER.

Några av fföreningens yn
ngre familjem
medlemmar

Visninggar
Under 22013 har vi inte haft nåågra anordnaade offentliga visningaar utöver attt det var en allmän
inbjudann att besökaa ånsågen under septem
mber månad
d för att se på
p de då påggående
renoverringsarbetenna. Vi har dääremot haft fotoutställn
ningen om gårdens
g
ochh sågens historia öppenn
för allm
mänheten.
•
•

Visnning av påggående arbetten under seep
Utsttällning av gamla
g
foton
n från Österrängs egendom

”Repris” ppå några gamla foton

Gamlegårrden 1933 ….. På fotot ser man
m bla. gamlla smedjan meed hög skorsteen och där bakkom transform
mator-huset ..
till höger sågen.

Stockar ppå väg till sågeen

Utveckllingsprograam
U
Utvecklingssprogrammets mål är aatt utgöra en
n konkret grrund för plan
aneringen occh
ggenomföranndet av de åtgärder
å
som
m krävs för att lyckas med
m projekteet i sin helh
het.
Samtidigt möjliggör
m
prrogramdokuumentet att projektet
p
bllir individobberoende dv
vs. projektett
ööverlever på egna meriiter och är innte beroend
de av de enttusiaster som
m idag driveer projektet
fframåt. Dokkumentet sääkerställer oockså offenttlig insyn saamt en kontiinuerlig utv
veckling
eenligt en plan som är möjlig
m
att pååverka av fö
öreningens alla
a medlem
mmar samt andra
a
iintressenterr. Programm
met ligger occkså till gru
und för de an
nsökningar om finansiering som
ggör projekteet möjligt. Senaste
S
verssionen finnss att ladda ner
n på förenningens hem
msida.
Hemsid
da
h
http://www
w.angsag.see

Göteboorgs universsitet / Daca
apo
F
Föreningenn har ett näraa samarbetee med Dacap
po som idag
g är en del aav Göteborg
gs
uuniversitet och
o finns un
nder Naturvvetenskaplig
ga fakulteten » Institutiionen för ku
ulturvård .
IInstitutioneen för kulturrvård bedrivver utbildnin
ng på två pllatser:
I Göteborgg (Bebyggellseantikvarisska program
mmet, Konsservator proogrammet occh
pprogrammeet Slöjd och Kulturhanttverk) och i Mariestad (Bygghant
ntverk,
L
Landskapsvvårdens han
ntverk och T
Trädgårdenss hantverk och
o design).
Samarbetet utgör en viiktig del förr att kunna driva
d
projek
ktet framåt. Samarbetett består i att
fföreningen skapar föru
utsättningar för Kulturv
vård/Dacapo
o att i utbilddningssyfte kunna
ggenomföra delar av sin
na kurser påå föreningen
ns byggnadeer, och att sttudenter skaall kunna fåå
hhandledd prraktik i olik
ka äldre hanttverksteknik
ker när huseen renoveraas.
Avgifteer
V
Vid stämmaan 2013-04--20 fastställldes medlem
msavgiften för
f 2014 tilll 100 kr för enskild
m
medlem ochh 150 kr förr familjemeddlem.
mi
Ekonom
R
Resultatet av
a föreningeens verksam
mhet och den
n ekonomisska ställninggen vid åretts slut
fframgår av bifogad ressultat- och bbalansräknin
ng.
IIntäkterna för
f 2013 utg
görs utöver medlemsav
vgifter och i huvudsak aav
bbyggnadsvåårdsbidrag från
f
Riksanttikvarieämb
betet med 10
00 tkr
Å
Årets kostnnader består rep & uh 1 10 tkr
T
Till styrelseen har underr året inte uutgått några arvoden

Gamleggården 20144-03-31
…………………………
……..
……………………
Erik Beergholtz

………………
……………
…………
…………
Richard Andersson
A

……………………
…………………………
……..
Eva Berrgholtz

…………
………………
……………
…………
Lelle Perssson

…………………………
……..
……………………
Nils-Eriic Andersonn

Öste
erängs
s Ångså
åg
Balan
nsräkning 2013-12-31
Tillgångar
gningstillgån
ngar
anlägg
mark

0,00

nader
byggn

0,00

Summ
ma anläggnin
ngstillgångar

0,00

ngar
omsätttningstillgån
inventtarier och utrrustning

0,00

a (ingående balans
b
3 646
6:00)
Kassa

2 478,00

alans 80 791:25)
Bank (ingående ba

77 292,25

ma omsättnin
ngstillgångar
Summ
79 770:25
ma Tillgånga
ar
Summ

79 770:25

kapital och skulder
s
Eget k
eget kkapital

79 770:25

långfriistiga skulder

0,00

kortfrisstiga skulderr

0,00

ma eget kapital och sku
ulder
Summ

79 770:25

Gamleg
gården 2014--03-10

Erik Berrgholtz

Nils--Eric Anderson

Öste
erängs
s Ångså
åg idee
ell före
ening
Resultaträkning 2013--01-01 - 2
2013-12--31
Intäkter

konto
310

m
medlemsavgif
fter förgåend
de år

320

m
medlemsavgif
fter 2012

350

bidrag

360

övvriga intäkterr

150
0,00
0,00
4 900
100 260
0,00
0
0,00

Summa
a intäkter

0,00
105 310

K
Kostnader
400

inköp inventarrier

0
0,00

500

ersonalkostn
nader
pe

0
0,00

600

hyyror

0
0,00

620

el, bränsle

640

örbrukningsin
nventarier
fö

0
0,00

650

ko
ontorsmateria
al

0
0,00

660

re
eparationer, underhåll
u

670

frä
ämmande tjä
änster

1 323
3,00

680

te
elefon, data, porto
p

360
0,00

700

re
esor

0
0,00

720

an
nnonser, reklam

0
0,00

730

fö
örsäkringar

1 776
6,00

760

diverse kostna
ader

1 640
0,50

790

avvskrivningar

Summa
a kostnade
er
Resulta
at

419
9,00

104 458
8,50

0
0,00
109 977
7,00
-4 667
7,00

