
Verksamhetsplan och budget för Kastlösa hembygdsförening 2017 

 

Verksamheten kommer att fokuseras på följande: 

 

Kvarnarna 

Tjäroljning av kvarnarna i Stora Dalby och Övra Västerstad. Detta hanns inte med under 
2016. Vidare skall vingarna på kvarnen i Bjärby kilas om och nya stöttor sättas upp. 

 

Fortsatta underhållsarbeten vid och av Lundastugan. 

Renovering av fönster och vägg på boningshusets sydgavel för att stoppa fortsatt läckage i 
vägg, samt byte av panel. Vidare byts taktäckning, dvs ny underlags- och ytpapp, på fähus och 
toalett/förråd under våren. För taktäckningsbytet finns medel avsatta på Kalmar läns 
hembygdsförbund, medan material till renovering av sydgavel har sökts i Ölandsfonden.  

Om medel beviljas av Kungafonden för nytt torv/sedumtak detta år kommer även detta att 
läggas på sommarkök, fähus och toalett/förråd under hösten. 

Renoveringen av Lundastugan innebär mycket eget arbete och förutsätter att många medlemmar 
engagerar sig i detta. 
 

Uppgradera elinstallationerna i boningshus och sommarkök. Skulle gjorts under 2016, men 
p.g.a. tidsbrist och förseningar i omläggning av taken på de båda husen sköts detta arbete till 
2017. Medel har beviljats från Ölandsfonden 2015. 

Ny karm till fönster i fähuset. Eget arbete 

Fortsatt arbete med röjning i trädgården och planering av trädgården. 

 

Fortsatt arbete med att lägga in information om sevärdheter och aktiviteter på hemsidan.  

Fortsatt arbete med projektet ägonamn i världsarvet.  

Tillverka och sätta upp informationsskyltar vid kvarnen i Stora Dalby och vid Lundastugan. 
Medel har beviljats av Mörbylånga kommun 2015. Skulle varit avslutat 2016. 

Slutföra projektet Geocaching för spridande av information om vårt kulturarv som sker i 
samverkan med Södra Ölands hembygdsråd och kommunen där föreningen skall lägga ut 
skattgömmor vid intressanta platser och registrera dessa digitalt på en världsomspännande 
webb. 

Evenemang 

Förutom våra årligt återkommande evenemang som Valborg och Midsommar blir det 
byvandring i Bjärby den 20 maj samt  två ” Sommarkvällar i Lundastugan”.  

Dessa inleds den 28 juni med att Gösta Friberg från Svalgården talar om att ”Alla gillar 
fåglar”. 

Den 5 juli berättar Lennart Nilsson från Riksantikvarieämbetet om alvarvägar förr och nu.  



Inträde kommer att tas ut som ett tillskott för underhållet av Lundastugan och för ersättning 
till de medverkande. 

 

 

 

 

Budget för 2017 

Intäkter 

Medlemsavgifter 170 x 75 kr   12750 kr 

Överskott lotteriförsäljning vid årsmötet            300 kr 

Överskott midsommar      1300 kr 

Inträde Sommarkvällar i Lundastugan     1000 kr 

Försäljning mat/fika under sommarkvällar    1000 kr 

Informationsskyltar 2 st, beviljade medel Mbl. kn.    3000 kr 

Fondmedel för elinstalationer, beviljade 2015 Ölandsfonden   6250 kr 

Fondmedel för takrenovering fähus, beviljade 2016 Kalmar hbf  

(totalt 17500 kr – kostnader sommarkök 9055 kr 2016)  8445 kr 

Fondmedel för ny panel sydgavel och fönsterrenoveing. Ännu ej besked från fond  

Summa intäkter: 34 045 kr 

 

 

Utgifter och underhåll 

Medlemskap i andra förbund och föreningar knutna 

 till hembygdsrörelsen, specifikation nedan 170 x 31 kr     5270 kr 

Bankavgift           603 kr 

Kostnader för deltagande i Kalmar läns hbf och Ölands hbf´s årsmöten       800 kr 

Arvode föredragshållare årsmöte         300 kr 

Kontorsmaterial              1.500 kr 

Medlemsavgift till Bygdeföreningen Kastlösa skola      1.000 kr 

Utgifter för medverkande i Sommarkvällar i Lunda     1 000 kr 

Hyra av skolan 200 kr/evenemang: Årsmöte, Midsommar           400 kr 

Försäkring av fastigheterna, 3 kvarnar + Lundastugan       3.575 kr  



Elabonnemang Lundastugan, 1576 kr + elförbrukning 900 kr    2.476 kr 

Elarbeten vid Lundastugan       6.250 kr 

Layout och tillverkning av 2 infoskyltar      3.000 kr 

Budgeterat underhåll av fastigheterna för 2017, material stöttor kvarn, 400 kr,  

material fönsterbåge i fähus, 300 kr. takrenovering fondmedel, 8445kr   9145 kr 

Oförutsedda kostnader       3000 kr 

Summa utgifter: 38 319 kr 

 

Sammanfattningsvis: i nuläget uppgår det beräknade underskottet till 4274 kr, men 
detta kan ändras när besked från Ölandsfonden kommer.  

 

 

Avgifter till förbunden 

Sveriges Hembygdsförbund 13 kr/medlem 
Kalmar läns hembygdsförbund 7 kr/medlem 
Ölands Hembygdsförbund 10 kr/medlem 
Kvarnföreningen 1 kr/medlem 
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