
KOMMENTAR TILL BOKSLUT 2021 
(2020 år siffror inom parentes) 

2021 har liksom 2020 varit ett alldeles speciellt år. Även årets resultat har påverkats av den 
pågående pandemin på ett högst påtagligt sätt, framför allt genom uteblivna bokningar och många 
avbokningar av bröllop och andra aktiviteter i Kvarnen. Av de 15-talet egna arrangemang, som 
föreningen under normalår bruka anordna har endast sju kunnat genomföras. Två bröllopsfester har 
genomförts. Uthyrningen av Vandrarhemmet och Drängstugan har trots allt kunnat hållas på en hög 
nivå och bidrar till det positiva resultatet. Inklusive bidragsstöd från stat och kommun redovisas ett 
överskott på 210 882 kr (-44 716). Årets avskrivningar uppgår till 155 276 kr. Resultatet efter 
avskrivningar uppgår således till 55 606 kr (-200 274) Den totala omsättningen uppgår till 
1 074 675 kr (800 965), vilket innebär en ökning med 35 (-14) procent. Om man undantar 
Coronabidragen uppgår ökningen till drygt 20 (-30) procent. 
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Kostnader Intäkter Coronabidrag Totala intäkter

2021 2020

Ulricehamns kommun 8 662

Statens kulturråd 40 900

Omställningsstöd 98 821 8 701

BRF Krisstöd 5705 72 197

BRF Krisstöd 164 146 

Summa    268 672 130 460

CORONABIDRAG 



INTÄKTER 
 

De totala hyresintäkterna ökade med 25 procent eller 90 000 kr. Uthyrning på Kvarnen ligger på 
samma nivå som 2020 (62 000) kr medan hyrorna från Vandrarhemmet och Drängstugan ökade 
med 35 procent i förhållande till 2020. 

Trots att ett begränsat antal egna arrangemang kunnat genomföras har denna verksamhet bidragit 
till ett positivt netto med 103 000 kr framförallt genom sommarens caféverksamhet, 
skördemarknad och julmarknad. Trots alla restriktioner har Linedanceaktiviteten kunnat genomföras 
under större delen av året, vilket också bidragit positivt till resultatet. 

KOSTNADER 

Kostnaderna mellan 2020 och 2021 ökar med knappt två procent eller drygt 16 000 kr. 

Personalkostnaderna minskar med 60 000 kr huvudsak beroende på minskad omfattning på 
verksamheten.  Kostnaderna i anknytning till fastigheterna har ökat kraftigt i förhållandet till 
föregående år. En nödvändig ommålning av Kvarnen, problem med digitala anslutningarna och inte 
minst ökade energikostnaderna är några av de faktorer som påverkat kostnadsutvecklingen. 
Energikostnaden ökade således med 43 455 kr mellan 2021 och 2022 Det är framförallt de 
stigande el-priserna nov-dec, som slår igenom.  

2021 2020



INVESTERINGAR 

Under året har investerats 290 000 kronor i anläggningen, i huvudsak i samband med 
byggnadsvårds- och trädgårdslägren.  Länsstyrelsens naturvårdsenhet har bidragit med 160 000 kr 
till lägerverksamheten. I början på 2021 utbetaldes slutliga EU-bidraget för återställande av parken 
och genom Landsbygdsallianser 46 000 kr för återställandet av parken. Vidare har länsstyrelsen 
kulturvårdsenhet bidragit med 160 000 kr för genomförandet av årets byggnadsvårds- och 
trädgårdsläger. Avskrivningarna för året uppgår till 155 000 kr. I april genomfördes slutbetalning på 
EU-bidraget för projektet Säteriparken, vilket innebar ett kassatillskott på 103 000 kr.  

LIKVIDITET 

Den kontokredit på 300 000 kr som tagits i Ulricehamns Sparbank har utnyttjats i varierande grad 
under året. Kostnaden för avgift och krediten uppgår till 4 900 kr för året. Under sista kvartalet 
stärktes likviditeten genom utbetalning av delar av pandemistödet och årets bidrag till 
lägerverksamheten.  

 

MEDLEMMAR 
   
Vid årets slut hade föreningen 85 familjemedlemmar, 89 enskilda medlemmar och 7 
föreningsmedlemmar.  

Avgiften för 2021 har varit 150 kr för enskilda medlemmar, 250 kr för familjemedlemmar och 400 kr 
för föreningar.  

MEDLEMSKAP 
Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund, Svenska Turistföreningen, Ulricehamns 
Guideförening, Bike & Bed, Svensk byggnadsvårdsförening, Trädgårdsresan  och Kulturvägen. 
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BYGGNADSVÅRDS- OCH TRÄDGÅRDSLÄGER 

Under juni/juli anordnades tillsammans med Svenskbyggnadsvårdsförening för nionde året i rad ett 
byggnadsvårdsläger. För femte gången anordnades även trädgårdsläger. Detta genom att anordna 
två tredagarskurser under maj respektive juni. Antalet deltagarantalet på byggnadsvårdslägret var 
14 och på trädgårdskurserna 9 respektive 10 deltagare. 

Handledare för byggnadsvårdslägret har varit: 

Snickeriarbete Love Vindstige, Vindstige byggnadsvård 

Fönster: Daniel Kindblad, Bra Färg 

Murningsarbete: Leif Persson. Sandhems Murverk  

Lerklining: Ulf Henningssson, Eko-Ulf 

Färgarbete: Byggnadsantikvarie Ralph Edenheim. 

Handledare för trädgårdsarbetet har varit 

Nilla Bygdén, trädgårdsmästare Winsarps Säteri 

Anna Theorin, trädgårdsmästare Theorins Trädgårdar AB 

Ansvariga för trädgårdskurserna har varit Sven-Olov Larsson, Kais Böhn och Erica Grenås och för 
byggnadsvårdslägret Gösta Isaksson,  Göran Nyman och Arne Hvit. 

BIDRAG 

Erhållna bidrag med anledning av pandemin har redovisats ovan. 

I övrigt har Ulricehamns kommun utbetalt 29 312 kr i driftbidrag för 2021. 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har lämnat bidrag till lägerverksamheten med 160 000kr och 
Landsbygdalliansen har bidragit 98 116 kr till fortsatt upprustning av säteriparken. 

Under året har också utbetalts återstående bidrag ur Landsbygdsprogrammet. Bidraget beviljade 
2018 och medel har löpande rekvirerats. Återstående del, 203 000 kr, söktes 2020 med utbetalade 
först 2021. 


