
Budget och verksambetsplan lor Kastlosa hembygdslorening 2016 

Verksamheten for 2016 kommer att fokuseras pa foljande: 

Tjaroljning av kvarnarna i Stora Dalby och Ovra Vasterstad. 

Fortsatta underhrulsarbeten vid och av Lundastugan. Har inriktas atgardema pa fortsatt 
rojning i tdidgarden samt renovering av fonster pa boningshusets syd gavel for att stoppa 
fortsatt Uickage i vagg, samt nodatgarder for att stoppa lackage i taken pa sommarkok och 
fahus. Under aret gors ansokningar till olika fonder och myndigheter for att kunna lagga om 
dessa bada tak. Medel kommer ocksa att sokas for att byta ut torvtaket mot enkupigt tegel pa 
boningshuset da lutningen pa detta tak vida overstiger vad som anses vara maximallutning 
for ett torvtak. 

Uppgradera elinstallationema i boningshus och sommarkok pa Lundastugan. Medel har 
beviljats fran Olandsfonden. 

Arbeta med att lagga in information om sevardheter och aktiviteter pa hemsidan fortsatter. 

Tillverka och satta upp informationsskyltar vid kvarnen vid Stora Dalby och vid Lundastugan. 
Medel har beviljats av Morbylanga kommun. 

Slutfora projektet Geocaching for spridande av information om vart kulturarv som sker i 
samverkan med Sodra Glands hembygdsrad och kommunen dar foreningen skalllagga ut 
skattgommor vid intressanta platser och registrera dessa digitalt pa en varldsomspannande 
webb. 

Forutom vara arligt aterkommande evenemang som Valborg och Midsommar har styrelsen 
planerat att under sommaren ha" Tisdagskvallar i Lundastugan". Dessa inleds 12 juli med Ulf 
Wickbom som kaserar over "Oland tui och retur- Om hemvandarna pa Oland" 

Den 19 juli blir det byvandring i Lunda med avslutning vid Lundastugan. Denna aktivitet 
ligger inom varldsarvsveckan program och vi avslutar med en musikkvall den 26 juli da 
folkmusikgruppen Jahua gastar oss. 

Intrade kommer att tas ut som ett tillskott for underhallet av garden och for ersattning till de 
medverkande. 

Budget lor 2016 

Intakter 

Medlemsavgifter 160 x 75 kr 

Overskott lotteriforsaljning vid arsmotet 

Overskott midsommar + lotterier 

Intrade berattar-/musikkvallar 

Informationsskyltar 2 st, beviljade medel Mbl. Kn. 

Fondmedel for elinstalationer 

Summa intikter: 25.950 kr 

12.000 kr 

400kr 

1.300 kr 

3.000 kr 

3.000 kr 

6.250 kr 



Utgifter och underha.Il 

Medlemskap i andra forbund och foreningar knutna 

till hembygdsrorelsen, speciftkation nedan 160 x 31 kr 

Kostnader for deltagande i Kalmar Uins hbf och Olands hb:f s arsmoten 

Kontorsmaterial 

Medlemsavgift till Bygdeforeningen Kastlosa skola 

Utgifter for medverkande i Tisdagskvallar i Lunda 

Hyra av skolan 200 kr/evenemang: Arsmote, Paskyra, Midsommar 

Forsakring av fastighetema, 3 kvamar + Lundastugan 

Elabonnemang Lundastugan 1.576 kr + elforbrukning 900 kr 

Elarbeten 

Tillverkning av 2 infoskyltar 

Budgeterat underha.Il av fastighetema for 2016, 

den del som inte tacks av fondmedel 

Summa ovriga utgifter: 46.107 kr 

4960 kr 

800kr 

1.000 kr 

1.000 kr 

2.500 kr 

600kr 

3.521 kr 

2.476 kr 

6.250 kr 

3.000 kr 

20.000 kr 

Sammanfattningsvis: Aveni ar kommer ioreningen att fa ett underskott. Detta beriknas 
bli ca 20.000 kr. 

A vgifter till forbunden 

Sveriges Hembygdsforbund 13 kr/medlem 
Kalmar Hins hembygdsforbund 7 kr/medlem 
Olands Hembygdsforbund 10 kr/medlem 
K varnforeningen 1 kr/medlem 

Styrelsen 
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