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Förvaltningsberättelse 
 
Föreningsstämma hölls i Gamlegården 2015-04-25 
 
 
Styrelse 
 
Ordförande  Erik Bergholtz 
Sekreterare  Carl Bergholtz 
Kassör   Nils-Eric Anderson 
Ledamot  Lelle Persson 
Ledamot  Peter Eklund 
Suppleant  Niklas Larsson 
 
Styrelsen har under 2015 hållit 6 protokollförda möten samt årsmöte.  
 
Firmatecknare 
 
Firmatecknare har varit ordföranden och kassören i förening.  
 
 
Revisorer 
 
Revisor har varit Lars-Inge Bly med Niklas Bergholtz som suppleant. 
 
 
Valberedning har varit: 
 

 Andreas Bergholtz, sammankallande 
 Mats Rehnström 
 Klas Holm 

 
Medlemsantal 
 
Föreningen har vid räkenskapsårets slut 48 medlemmar med rösträtt samt ca 60 
familjemedlemmar. 
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Verksamheten 
 
Fastigheten 

 Under 2015 har inga bidrag erhållits och som följd av detta har inga renoveringar på 
fastigheten utförts 

 
Beviljade bidrag 

 Ansökta medel från Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen har under 2015 
uteblivet. 

 
Aktivitetsdagar 

 Föreningen har i ett samarbete med Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård 
i Mariestad genomfört två kalkbränningar i fältung under maj och sep-okt 2015. 
 

 

 
Student Maja Bernerman genomförde den partiska delen av sitt examensarbete, 
”kalkbränning i fältugn”, på ångsågsföreningens mark. Hela hennes arbete går att 
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hämta och läsa ” Kalkbränning i fältugn. Tillvägagångssätt vid uppbyggnad och 
eldning http://hdl.handle.net/2077/40723 ” 
Under sep-okt genomförde mureleverna på Göteborgs universitet, institutionen för 
kulturvård i Mariestad en bränning av kalk som en del av sin utbildning. 

 

 
 

 Fortsatt röjning på föreningens mark. 

 Målning av fönsterfoder mm. 

 Fortsatt städning och sortering av material i såghus och sågförråd. 
 
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 är medlem i föreningen ”Arbetsam” arbetslivsmuseernas 
samarbetsorganisation. 

 
Landsbygdsutveckling 
 

 Föreningen är medlem i EU:s landsbygdsutvecklingsprogram LEADER.  
 
Visningar 

 
 I samband med kalkbränningen i maj var det allmän visning under de dagar 

bränningen pågick. 
 Vi har haft en allmän inbjudan att besöka ånsågen under sep- okt månad för att se på 

de då pågående arbetena med byggnation av fältugn nr 2.  
 Vi har haft fotoutställningen om gårdens och sågens historia öppen för allmänheten 

hela året.  
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Repris” på foton 

 
Gamlegården 1933 …. På fotot ser man bla. gamla smedjan med hög skorsten och där bakom transformator-huset .. 
till höger 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   
 
Göteborgs universitet / 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 2015-04-25 fastställdes medlemsavgiften för 2016 till 150 kr för enskild 
medlem och 200 kr för familjemedlemskap (hela familjen).  

 
 
Ekonomi 
 

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid årets slut 
framgår av bifogad resultat- och balansräkning. 
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Intäkterna för 2015 utgörs utöver medlemsavgifter i huvudsak av byggnadsvårdsbidrag 
från Riksantikvarieämbetet. Under året har inge reparationsarbeten genomförts och inga 
bidrag för detta har inkommit. Enda aktivitet är besiktning av tidigare utförda arbeten till 
en kostnad av 18 281 kr. 
 
Årets resultat är 2808:-kr som balanseras i en ny räkning. 
Till styrelsen har under året inte utgått några arvoden 
 

 
 
 
 
Gamlegården 2016-03-28 
 

 
……………………………………………….. ………………………………………… 
Erik Bergholtz   Carl Bergholtz  
 

 
……………………………………………….. ………………………………………… 
Nils-Eric Anderson   Lelle Persson 
    

 
……………………………………………….. 
Peter Eklund  
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Balansräkning 2015-12-31  

   

 Tillgångar  
   

 anläggningstillgångar  
   
 mark         0,00 
   
 byggnader         0,00 
   

 Summa anläggningstillgångar         0,00 
   
   

 omsättningstillgångar  
   
 inventarier och utrustning          0,00 

  
 Kassa ( ingående balans 2254:00)   1 474,00 
   
 Bank ( ingående balans  78470:25) 82 058,25 
   

 Summa omsättningstillgångar  
  83 532:25 
   

 Summa Tillgångar 83 532:25 

   
   

 Eget kapital och skulder  
   
 eget kapital 83 532:25 
   
   
   
 långfristiga skulder   0,00 
   
 kortfristiga skulder          0,00 
   
   

 Summa eget kapital och skulder 83 532:25 
   
   
 
Gamlegården 2016-03-22  
   
   
Erik Bergholtz                                                             Nils-Eric Anderson      
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Österängs Ångsåg ideell förening  

Resultaträkning 2015-01-01 - 2015-12-31  

   

konto Intäkter  
   
310 medlemsavgifter förgående år                               250,00
 
320 medlemsavgifter 2015                             8 750,00
   
350 bidrag                           18 681,00
   
360 övriga intäkter                                391,00
   
   

Summa intäkter 28 072,00
   
   
   

 Kostnader  
   
400 inköp inventarier 0,00
   
500 personalkostnader 0,00
   
600 hyror   0,00
   
620 el, bränsle 0,00
   
640 förbrukningsinventarier 78,00
   
650 kontorsmaterial 0,00
   
660 reparationer, underhåll 0,00
   
670 främmande tjänster 19 618,00
   
680 telefon, data, porto 420,00
   
700 resor      0,00
   
720 annonser, reklam 0,00
   
730 försäkringar 1 866,00
   
760 diverse kostnader 3 282,00
   
790 avskrivningar 0,00
   

Summa kostnader 25 264,00

   

Resultat 2 808,00
 


