Styrelsen för Bläse kalkbruks intresseförening får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1
januari 2019 – 31 december 2019.

Verksamhetsberättelse
Fastigheten med Bläse kalkbruk skänktes av Gotlands förenade kalkverk i samband med att kalkbruksmuseet
grundades 1985 och ägs sedan dess av stiftelsen Bläse kalkbruk - industriminne. Stiftelsens fyra stiftare är
Gotlands fornvänner genom Gotlands museum, Gotlands hembygdsförbund, Gotlands arbetarekommun och
Svenska fabriksarbetareförbundet på Gotland (numera IF Metall).
Stiftelsen har delegerat till Bläse kalkbruks intresseföreningen att fullfölja riktlinjer som anges i
stiftelseurkunden och stiftelsens stadgar. Det innebär upprustning och löpande renovering av kalkbruket och
hamnanläggningen samt att det iordningställda museet hålls öppet för allmänheten och att relevanta
aktiviteter håller museet levande. Syftet enligt stiftelseurkunden är också att sprida kännedom om bruket och
göra det till ett intresseväckande mål för bofasta och turister.
Med utgångpunkt i det uppdrag intresseföreningen har från ägarstiftelsen kommenteras i det följande
föreningens verksamhet inom följande områden:
•
•
•

Utställningar – museum levandegjort med relevanta aktiviteter.
Industriminne – underhåll av kalkbruket, järnvägen och hamnanläggningen.
Tillgänglighet – öka attraktionen i Bläse kalkbruk som besöksmål.

Styrelsens ledamöter och konstitution framgår av sidan 12. Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under
året, vid sidan om möten i arbetsgrupper för bland annat hamnen, julmarknaden, event och framtidsinriktning.

Verksamheten 2019
Med hänsyn till stiftelseurkunden utgörs intresseföreningens kärnverksamhet att med hjälp av antikvarisk
expertis hålla anläggningarna inklusive stentåget och hamnen i gott skick och att underhålla och utveckla
kalkbruksmuseet.
Utställningar
Under året har inga större insatser skett för att utveckla museet. Evy Augustsson samlingar väntar ännu på att
ställas ut. Modellen över Hau gård finns emellertid nu utställd i infocentret. Stentågets nya sträckning
färdigställdes redan 2018, men invigdes formellt den 17 juni 2019.
Två studenter med relevant utbildningsinriktning har varit anställda under museets öppethållande från den 15
juli till den 18 augusti. Detta har gjort det möjligt att i högre utsträckning ha guidade turer i museet. Cementa
har finansierat ett projekt utanför föreningens resultaträkning, som möjliggör guidning via mobilapp vid fem
platser inom kalkbruket (Storyspot).
Industriminne
Föreningen konsulterar regelbundet antikvarisk expertis och föreningen har under året haft utgifter med 404
tkr för arbeten med att underhålla anläggningarna. Större projekt som avslutats under året avser återställande
av vågbrytaren, muddring av mynningen till hamnbassängen, el- och vatten ut till hamnpiren och nya bryggor
på hamnpirens utsida. Kalkladan har försetts med tidstypiska gavelfönster och en ny port in till 50-talsmuseet.
Finansiering har i år kunnat ske helt med hjälp av medel från Länsstyrelsen och Elisabeth och Gunnar Bachérs
fond inom Gotlands hembygdsförbund.
Bläse kalkbruk är inte byggnadsminnesförklarat enligt bestämmelser i kulturmiljölagen, vilket innebär att det
formellt sett inte är ett byggnadsminne. Kalkbruket anses dock ändå ha sådana kulturhistoriskt värdefulla
kvaliteter att det ändå anses värt starkt skydd. Som en av Gotlands mest betydelsefulla kulturegendomar har
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Länsstyrelsen i år märkt ut Bläse kalkbruk med Haagkonventionens emblem för skydd av kulturegendom i
händelse av väpnad konflikt.
Tillgänglighet
Vid sidan om intresseföreningens kärnverksamhet skall föreningen verka för att kalkbruket är ett
intresseväckande mål och tillgängligt för allmänheten. För att uppnå detta mål och samtidigt delfinansiera
kärnverksamheten erbjuder föreningen tillgång till kafé, arrangerar en årlig julmarknad samt håller med
ställplatser för husbilar och hamnplatser för båtar, liksom möjligheter till enklare övernattning. Under museets
öppetsäsong har också kulturevent i föreningens regi skett. Delar av anläggningarna hyrs också ut både till
kulturentreprenörer och privatpersoner.
Kaféet har under året varit uthyrt till en extern entreprenör som har hållit öppet både dag och kväll större
delen av museets öppetsäsong.
Tillgängligheten till Bläse kalkbruk har förbättrats påtagligt de senaste åren genom ny vattenanläggning, ny
avloppsanläggning, översyn av elinstallationer samt framför allt iordningsställande av en servicebyggnad –
Vaidehuset – med vattentoaletter, dusch, personalutrymmen och kontor. Vaidehuset invigdes den 17 juni
2019.
Under året har flera av föreningens medlemmar återkommande träffats under parollen Onsdagar på Bläse för
att arbeta med enklare underhåll och renoveringar.
Kommentarer i övrigt kring verksamheten under 2019 återfinns kopplade till utsikter inför 2020 i avsnittet
nedan samt bland redogörelserna om Bläse kalkbruks olika verksamheter i avsnittet som behandlar intäkter
och kostnader fördelade på verksamheterna på sidan 4.

Utsikter inför 2020
Utställningar
Under hösten 2018 flyttades de delar av utställningarna hos Ewys museum i Rute som är relaterade till
kalkindustri till Bläse kalkbruk (modeller av miljöer för stenindustrin). Föreningen sökte i början 2019
ekonomiskt stöd för att med hjälp av expertis inarbeta Evy Augustssons samlingar i kalkbruksmuseet och för
generell utveckling av utställningarna i museet. Ansökan avslogs och föreningen söker andra vägar till
finansiering under 2020.
Museet har varit öppet utanför säsong för större grupper och guidning har sett på ideell grund. Den personal
som arbetat med museets utställningar under 2019 har varit studenter från Campus Gotland som studerar
ämnen som är relevanta för museets inriktning. Museet har under sommaren dock endast varit öppet under
två månader. Ambitionen 2020 är att förlänga öppettiden med ett par veckor och att utöka heltidstjänster från
1,50 till 2,25 under denna period. De anställda kan då också komplettera den person som kör stentåget.
Föreningen har för avsikt att öka säkerhet och tillgänglighet till den del av museet som skildrar arbetarrörelsen
på norra Gotland liksom modern stenindustri. Medel saknas till detta och därför har åtgärderna nedprioriterats
och återfinns inte i budgeten för 2020.
Industriminne
Ansökan för stöd för renoveringar av industriminnet under 2020 lämnades in till Länsstyrelsen i oktober 2019.
Denna ansökan omfattar i kalkladan nytt golv, brandskyddsanpassade vikdörrar i glas och smide ut mot
hamnen och lanterniner för ljusinsläpp. I museibyggnaden ansöks om dörrar liknande de i kalkladan in till
infocentret och åt väster mot hamnen samt gavelfönster mot väster i samma stil som de som installerades på
kalkladan under 2019. Slutligen ansöks om ett nytt spåntak till lokstallet.
Det finns ett uppdämt behov av renoveringar av tågbanan och loket och en plan skall tas fram för finansiering
och prioritering.
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Tillgänglighet
Utöver det ideella arbetet med enklare underhåll och renoveringar har mycket ideell tid lagts av styrelsens
ledamöter på övergripande ansvar, verksamhetsledning och projektering liksom bokföring och administration.
Det övergripande ansvaret motsvarar en tjänst på 50 procent på årsbasis och administration och bokföring
motsvarar 20 procent på årsbasis. Föreningen har en anställd verksamhetsledare på kvartstid på årsbasis.
I samband med ansökan om verksamhetsstöd från Region Gotland ansöktes om ytterligare medel för att utöka
den tid som avlönas för verksamhetsledare. Föreningen har underrättats om att verksamhetsstödet 2020 höjs
med 55 tkr till 105 tkr. Budgeten för 2020 tar höjd för att utöka kostnaden för verksamhetsledning till 75
procent av en heltidstjänst – fördelad på en eller flera personer – medan bokföring och administration också
framdeles sker ideellt.
I oktober lämnades en ansökan in om projektstöd under EU:s Energetic small ports in Central Baltic region.
Projektet sträcker sig in i 2023 och har en budget på 183 tusen euro (cirka 2 mkr) och omfattar också
projektledning (vilket avlastar styrelsen). Högprioriterade områden inom projektet inbegriper en
solcellsanläggning på kalkladans södra tak, vatten och el till samtliga hamnplatser, brygganläggningar på piren
mot hamnbassängen och möjligheter till latrintömning för fritidsbåtar.
Föreningens bedömning är att det är viktigt för Bläse kalkbruk att det finns ett kafé på området.
Kaféverksamheten 2018 gav ett överskott på 78 tkr, men det krävdes mycket stort ideellt arbete från
föreningens medlemmar. För att minska arbetsbördan och för att styrelsen och föreningens medlemmar skulle
kunna fokusera på kärnverksamheten har kaféet under 2019 hyrts ut. Netto har uthyrningen inte givit något
egentligt bidrag till föreningen, men det har skett för att låta entreprenören få en känsla för potentialen i
verksamheten. Budgeterande nettointäkter för 2020 baserar sig på provisionsersättning i förhållande till
kaféets omsättning.
Julmarknaden är en viktig påminnelse om Bläse kalkbruks existens under lågsäsong och museet håller öppet
under de två julmarknadsdagarna vid första advent. Marknaden bedöms ge ett nettotillskott till föreningen
2020 i nivå med 2019, det vill säga cirka 38 tkr (inklusive intäkter från stentåget under marknaden).
Den hjärtstartare som Nordkalk skänkte till föreningen 2018 finns nu installerad på Vaidehuset. Nordkalk sörjer
för service av hjärtstartaren. Under 2020 kommer föreningen att med hjälp av Röda korset anordna en kurs i
hur hjärtstartaren används.
Föreningen har en ambition om att bygga nya ställplatser för husbilar under kommande säsong. Efter besked
om att ett sådant projekt inte kan finansieras med hjälp av kommunala medel, kan en utbyggnad endast ske
med egna medel.

Intäkter och kostnader fördelade på verksamheterna
Sammanställning över intäkter och kostnader fördelade på föreningens olika verksamheter framgår av
uppställningen nedan. Denna är i sin tur uppdelad på underverksamheterna på de följande sidorna.
Presentationen av verksamheten har ändrats något sedan föregående år, och uppgifter som presenterades
förra året har omarbetats. Beskrivningen av verksamhet tar sin utgångpunkt i det uppdrag intresseföreningen
har från ägarstiftelsen.
Sedan föregående år har också redovisningen av bidrag ändrats. Gåvor och verksamhetsstöd redovisas som
tidigare som intäkter, medan öronmärkta bidrag redovisas netto de utgifter de avser att täcka. Nettokostnader
såsom projekt- och lönekostnader som eventuellt inte täcks av bidrag (egenfinansiering), redovisas med
nettobelopp som kostnad, eller i förekommande fall aktiverad som tillgång.
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Utställningar
2019
2018
Medlemsavgifter
Gåvor och stöd
Nettoomsättning
Inträden
Försäljning
Uthyrning
Övrigt
Summa intäkter
Varuinköp
Driftskostnader
Övriga kostnader
Lönekostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Summa kostnader
Årets resultat
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7 000

5 150

289 378

183 263

Industriminne
2019
2018

45 950

19 500

45 950

19 500

Tillgänglighet
2019
2018

Summa
2019

2018

20 000
93 108

22 200
63 221

20 000
100 108

22 200
68 371

43 286
50 243
73 507
24 526
304 670

32 160
523 441
84 650
2 839
728 511

332 664
50 243
119 457
24 526
646 998

215 423
523 441
104 150
2 839
936 425

-210 223
-177 748
-81 102
-193 054
-146 578
-2 357
-811 062

-25 652
-129 967
-35 698
-289 871
-15 123
-20 065
-516 375

-210 223
-195 913
-87 380
-234 171
-154 944
-2 357
-884 988

-82 551

130 623

51 436

296 378

188 413

-21 960
-150 434
-7 046

-18 165
-6 278
-41 117
-7 046

-15 224
-1 320

-1 320

-179 440

-72 606

-16 544

-1 320

-25 652
-108 007
-35 698
-124 213
-6 757
-20 065
-320 391

116 938

115 807

29 406

18 180

-15 721

Resultatet för verksamhetsområdet Tillgänglighet är negativt, om än mycket bättre än tidigare år. Häri finns
kostnader som det inte varit meningsfullt att fördela ut på de andra verksamhetsområdena.
Årets vinst uppgår till 131 tkr. Kassaflödet under året är emellertid negativt framförallt på grund av att den
egenfinansierade delen av Vaidehuset, 275 tkr. För att täcka den nettofordran på drygt 680 tkr avseende
mervärdesskatt som upparbetats under årets projekt har upplåning skett som vid årets utgång uppgår till 615
tkr.
Utställningar
Under året har museet och stentåget hållit öppet mellan den 15 juni och den 18 augusti samt i samband med
förbokade besök utanför säsong, liksom under julmarknaden den 30 november och den 1 december. Guidning
har skett för förbokade sällskap.
Föreningen erhåller verksamhetsstöd från ABF Gotland som motsvarar 20 kr per tur med stentåget och 150 kr
per genomförd föreläsning eller guidning, dock maximalt 7 000 kr.
Intäkterna från museet och stentåget har ökat ordentligt sedan föregående år, 50 procent respektive 65
procent. Föregående års resultat påverkades emellertid negativt av den mycket varma och soliga sommaren.
Intäkterna svarar mot knappt 2 200 betalande besökare i museet och knappt 4 000 tågresenärer. Med hänsyn
till att barn och medlemmar inte betalar inträde samt att museet hållit öppet under julmarknaden utan extra
avgift, är det styrelsens bedömning att antalet besökare har varit närmare 3 000.

Gåvor och stöd
Nettoomsättning
Inträden
Summa intäkter
Driftskostnader
Övriga kostnader
Lönekostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Årets resultat

Museum
2019
2018

Stentåg
2019
2018

Summa
2019
2018

3 500

2 000

3 500

3 150

7 000

5 150

130 236
133 736

86 823
88 823

159 141
162 641

96 440
99 590

289 378
296 378

183 263
188 413

-21 960

-13 165

-94 228
-7 046
-101 274

-5 000
-6 278
0
-7 046
-18 324

-56 206

-41 117

-78 166

-54 282

-21 960
0
-150 434
-7 046
-179 440

-18 165
-6 278
-41 117
-7 046
-72 606

32 462

70 500

84 475

45 308

116 938

115 807
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I år har museet och infocentret växelvis bemannats av två engagerade och pålästa studerande vid Campus
Gotland, vilket säkert har påverkat antalet betalande besökare positivt. Lönekostnader avser två månaders
sommaröppet. Under 2018 bemannades museet delvis av fullt ut bidragsfinansierad personal, delvis ideellt av
medlemmar, varför inga lönekostnader då uppstod.
Kostnader som inte återkommer 2019 är dels 5 tkr för ett oförmånligt kassaterminalsavtal som styrelsen
avslutade 2018, dels drygt 6 tkr för flyttning av utställningar från Ewys museum 2018. Avskrivningar avser den
utställning som togs fram för fem år sedan med bland andra Eva Sjöstrand.
Stentågets lönekostnader har ökat något till följd av minskade lönesubventioner. De ökade driftskostnaderna
förklaras främst av en större motorrenovering.
Industriminne
Projektintäkter och projektkostnader redovisas netto i föreningens räkenskaper, men omslutningen visas i
nedanstående uppställning för att ge en uppfattning av årets aktiviteter (se vidare not 7 till årsbokslutet).
Uthyrningsintäkter avser kalkladan, ställverket och galleriet, det vill säga de byggnader som har antikvariska
värden. Andra uthyrningsintäkter redovisas under verksamhetsområdet Tillgänglighet.
Järnväg
2019
2018
Projektintäkter
Projektkostnader
Nettoomsättning
Uthyrning
Summa intäkter

Byggnader
2019
2018

Hamnanläggning
2019
2018

370 144
-370 144

52 000
-52 000

37 000
-37 000

352 191
-352 191

0

0

45 950
45 950

19 500
19 500

0

Lönekostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

-15 224
-1 320
-16 544

-1 320
-1 320

0

0

Årets resultat

-16 544

-1 320

45 950

19 500

Summa
2019

2018

404 191
-404 191

407 144
-407 144

0

45 950
45 950

19 500
19 500

0

0

-15 224
-1 320
-16 544

0
-1 320
-1 320

0

0

29 406

18 180

Föregående år utökades järnvägens sträckning med 500 meter och föreningens utgifter för lön och material
täcktes av ett Leader Gute-projekt. En del av årets lönekostnader har allokerats till järnvägen. Avskrivningar
avser ett omfattande renoveringsarbete av järnvägen som skedde för fyra år sedan.
Renovering av skorstenen och vissa andra byggnader har genomförts under året, men de antikvariska arbetena
har väsentligen avsett hamnen. Cirka 154 tkr hänför sig till renovering av utsidan av hamnpirens bryggor,
medan resterande andel, 198 tkr avser förstärkning och nykonstruktion av vågbrytaren samt muddring av
hamnbassängens mynning. Förhoppningen är att det skall vara segelbart djup in hamnbassängen till sommaren
2020. Nykonstruktion av vågbrytaren har skett med hjälp av cirka 650 ton stridsvagnshinder som har flyttats
från försvarets Lärbrolinje.
Full finansiering har skett av de antikvariska arbetena. Därutöver omfattar arbeten i hamnen ytterligare cirka
64 tkr. Nordkalk har under året skänkt bojar och bojstenar till hamnen till ett uppskattat värde om 34 tkr.
Bojarna kommer att vara på plats till säsongen 2020. Utgifter avseende el och vatten till hamnpiren med i
storleksordningen 30 tkr har aktiverats som en del i uppförandet av Vaidehuset.
Tillgänglighet
Under denna rubrik redovisas all verksamhet som inte kan hänföras till föreningens kärnverksamhet. En del av
driftskostnaderna och övriga kostnader, liksom i viss mån lönekostnader som indirekt stöder de andra
verksamheterna.
Infocenter
Marginalerna på försäljningen i infocentret är nära 50 procent och väsentligt bättre än föregående år då stora
nedskrivningar på framförallt boklagret skedde. I uppställningen saknas lönekostnader, eftersom infocentret
bemannas av museipersonalen.
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Infocenter
2019
2018
Medlemsavgifter
Gåvor och stöd
Nettoomsättning
Inträden
Försäljning
Uthyrning
Övrigt
Summa intäkter

Kafé
2019

2018

Julmarknad
2019
2018

Övrigt
2019
2018
20 000
93 108

28 080
49 796

22 200
63 221

18 165
2 839
106 425

43 286
50 243
73 507
24 526
304 670

32 160
523 441
84 650
2 839
728 511

-93 526 -121 464
-21 545 -64 982
-113 374 -23 245
-6 757 -146 578
-20 065
-2 357
-255 266 -358 626

-25 652
-108 007
-35 698
-124 213
-6 757
-20 065
-320 391

-210 223
-177 748
-81 102
-193 054
-146 578
-2 357
-811 062

-79 515 -252 201

-15 721

-82 551

15 206

26 070

479 190

54 150 109 918

175 751

-23 506
0

0 -176 379
-7 786 -52 284
-4 600 -12 420
-159 809

-10 339
-5 491 -4 000
-9 553 -3 700
-10 839 -10 000

-23 506

-12 386 -400 891

-25 883 -28 039

49 796

32 979

24 526
24 973

Varuinköp
-25 652
Driftskostnader
-1 204
Övriga kostnader
Lönekostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Summa kostnader -26 856
22 940

20 000
93 108

32 160
46 873
30 885

446

9 473

12 587

78 298

28 267

81 879

Summa
2019
2018

22 200
63 221

443 590
35 600

32 979

Årets resultat
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47 437

Kafé
Intäkter avser hyra av kaféet till fast belopp om 20 tkr och hyra av en kassaterminal. Kostnader avser drift och
underhåll direkt hänförliga till kaféet. Verksamheten ger skenbart en vinst med 13 tkr, men kaférörelsen har
indirekt medfört betydande kostnader för el, avfallshantering, renhållning och sanitet.
Julmarknad
Julmarknaden lockade 1 404 betalande besökare. Det är en nedgång sedan föregående års 1 680 besökare.
Också intäkterna från utställare har minskat, men detta beror på en medveten strategi om att skapa mindre
trängsel med färre utställningsbord och med säkra utrymningsvägar.
Föregående år var nettointäkterna från kaféet drygt 36 tkr, men eftersom kaféet hyrs ut saknas motsvarande
intäkter 2019. Under julmarknaden har stentåget forslat 198 barn och vuxna till tomten i stenbrottet. Intäkter
med 8 tkr 2019 och 7 tkr 2018 redovisas dock under verksamhetsområdet Utställningar och ingår inte här.
Lönekostnader avser främst förberedelsearbete, medan själva julmarknaden till övervägande del genomfördes
med ideell arbetskraft. Driftskostnader avser el och uppvärmning med dieselaggregat. Kostnader motsvarande
5 tkr för diesel har liksom föregående är bekostats av Nordkalk. Annonskostnader i samband med
julmarknaden har stigit kraftigt från knappt 4 tkr till drygt 9 tkr. Efter att IF Metall bekostat 6 tkr av utgifterna
hamnar årets kostnad på 3 tkr.
Övrigt
Trots att så många som 50 nya medlemmar tillkommit under 2019, sjunker föreningens antal medlemmar i år
liksom tidigare år. Vid ingången av året hade föreningen 212 medlemmar och eftersom antalet uppgår till 200
vid årets slut har 62 medlemmar lämnat föreningen. Styrelsens bedömning är att medlemsavgiften inte har
någon avgörande betydelse för föreningens ekonomi. Det är snarare så att medlemsavgiften måste vara så pass
låg att den attraherar många medlemmar som på ideell grund kan komma att delta i föreningens arbete.
I not 2 till årsbokslutet redovisas alla gåvor, bidrag och verksamhetsstöd från privatpersoner, företag och
myndigheter. Bidrag redovisas netto de utgifter de avser, varför endast gåvor och verksamhetsstöd återfinns
bland föreningens intäkter. Verksamhetsstödet från Region Gotland uppgår till 50 tkr både 2019 och 2018.
Gåvor från allmänheten har sjunkit något från 11 tkr till 9 tkr. Icke villkorat stöd betraktas som gåva. För 2019
uppgick sådant stöd Cementa till 34 tkr 2019 och för 2018 uppgick det till 2 tkr från Siral System.
Inträden 15 tkr avser intäkter från sommarens event. Motsvarande intäkter 2018 ingår i kaféintäkterna.
Uthyrningsintäkter avser 2019 (2018 inom parentes) ställplatser 21 tkr (13), hamnavgifter 4 tkr (4) och boende
22 tkr (1 tkr). Föreningen har endast sex ställplatser, varav tre med elanslutning. Föregående års låga intäkter
från ställplatserna bedöms bero på att dessa under den soliga sommaren blev för varma att nyttja.
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Hamnavgifter förväntas öka kommande år när båtplatserna försetts med bojar och då information om
upprustning av både hamn och sanitetsanläggning sprider sig bland båtfolket. Efter att Bläse kalkbruk fått en
godkänd avloppsanläggning har uthyrningen av Bläsestugan och Annexet återupptagits.
Driftkostnader som inte fördelats på andra verksamheter uppgår till (2018 inom parentes) totalt 94 tkr (121)
och fördelar sig på el 58 tkr (55), renhållning 18 tkr (23), reparation och underhåll 7 tkr (19) samt
förbrukningsmaterial 11 tkr (18). Föregående år var kostnader för vatten 5 tkr och motsvarande kostnader
saknas 2019. Reparationsutgifterna var föregående år i storleksordningen 110 tkr högre än vad som anges.
Nordkalks och Cementas bidrag avseende elarbeten har reducerat reparationskostnaderna. Utgifterna
avseende renhållning förväntades minska med 18 tkr sedan föregående år då föreningen hade kostnader för
ett ofördelaktigt skadedjursavtal. Minskningen är endast 5 tkr, men stora kostnader har uppkommit för
underhåll av de nya toaletterna. Kostnader för hela verksamheten framgår av not 4 till årsbokslutet.
Övriga kostnader har sjunkit sedan föregående år, från 65 tkr till 47 tkr, efter beaktande av en återbetalning
från Försäkringskassan på 26 tkr som avser perioden före 2019. Minskningen är främst hänförlig till besparingar
på telekommunikationsavtal med 10 tkr och att bokföring i högre grad sker ideellt i år, vilket minskar kostnader
för redovisning med 10 tkr. Kostnader för hela verksamheten framgår av not 4 till årsbokslutet.
Ej fördelade lönekostnader ökar kraftigt sedan föregående år. I viss mån ökar kostnader för den
verksamhetsledare föreningen har haft till kvartstid under året, men det motverkas av att anställda med
anställningsstöd arbetat sammantaget en kortare period under året. Ökningen med 90 tkr beror främst på att
det anställningsstödet har minskat.
Avskrivningar avser planenlig värdeminskning på de aktiverade markarbetena (vatten och avlopp) och på
Vaidehuset. Föregående års avskrivningar inkluderar en nedskrivning på 145 tkr avseende bygglovsutgifter på
det allaktivitetshus som aldrig kom att byggas.
Årets genomförda projekt är till stor del finansierade med bidrag. Bidragen betalas regelmässigt ut först långt
efter att förening haft sina utgifter. Av Vaidehusets anskaffningsutgifter är 275 tkr egenfinansierade. Stora
utgifter för mervärdesskatt under året återbetalas först i januari 2020. Föreningen har som mest lånat 900 tkr
och låneskulden uppgår till 615 tkr vid årets slut. Räntekostnaden för lånet är 17 tkr efter tre procents ränta.
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