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Foto: Mats Helmerud,  
      

       
     Konditorn Emil på Föreningsfesten 

 
                    ÿNyaÿÊSjÿstugaÊmedÊhemtrevligÊinomhusmiljÿ 

 
Bilrallys målfika 

 

 
Nya beachvolleybollplanen 

 
              Köket uppe i bostadshuset ny bröstpanel och vitmålad glasfibervägg 

 
Ved till kommande läger huggs upp 

   
 

Styrelse 2016 
 

Mats Helmerud – Ordförande  
Björn Nilsson - Stugfogde   
Pär Lindqvist – Kassör  
Susanne Berglund   
Lars Widén  
Marcus Wärlinge    
Magnus Eriksson (representant Åbylundskyrkan)  
Nils Lundgren (representant Equmenia i Norrköping) 
Stefan Qvarnström (representant Vidablickskyrkans fsg)  
Gunnar Almroth (representant Immanuelskyrkans fsg) 
 

Uthyrningar 2016 
                Följande föreningar & skolor har hyrt Getsjötorp under året. 

Adventskyrkan 
Allianskyrkan 
Brukshundklubben 
Dagsbergs IF 
Hagaskolan 
Hagagymnasiet 
Immanuel 
Kunskapsskolan 
Marieborgs folkhögskola  
Prolympia  
Råssla Fritid  
S:ta Maria församling  
Silverdansen  
Smedbyskolan  
Svärtinge scout  
Svenska kyrkan 
Ur och skur Skattkammaren (Dagis)  
Vidablickskyrkan 
Vita Hästen hockey 
Vägföreningen  
Åbylund 
Östgöta grottklubb  

 
        Cirka 935 övernattningar har skett under 2016. 

  80 dagars verksamhet har funnits på gården under 2016,  
    cirka 10 dagar av dessa är internt.   
    Vi är 180 betalande medlemmar fördelade på 89 hushåll.  
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   Ny beachvolleyboll- och fotbollsplan  
 
                Även under 2016 har mycket hänt med gården.  

- Vi har en Sjöstuga som är komplett med kamin, bord, bänkar, mattor och gardiner.  Den 
är en bra samlingsplats för mindre grupper eller för ombyte inför bad och bastu. Stugan 
kan värmas upp inför bastu på den kalla säsongen. Det är byggt för att kunna sova där 
inne, med väggfasta bänkar som inte når ned till golvet. (Passar bra för yngre scouter 
som vill sova inne när det är lite kallt ute t.ex.) 

- Beachvollybollplanen som påbörjades med grävning 2015 blev klar strax innan säsongen 
började. Planen med mjuksand är under hösten också inkapslad med plast och en trä 
sarg för att gräset inte ska leta sig in på planen. Det har varit uppskattat att kunna 
erbjuda en extra aktivitet för många av våra besökare. Det finns också ett tiotal 
beachvolleybollar som kan köpas av de som hyr. 

- Jordkällaren har fått en ansiktslyftning, stora stenar som kom fram när 
beachvolleyplanen anlades ligger nu snyggt framför jordkällaren som också fått mer 
jord på plats.  

- Parkeringsplatsen är utökad med p-platser på bägge sidor vägen. Det är både dränerat 
och uppfyllt med ett antal gruslass, vilket ökat kapaciteten på antalet bilar. 

- Fotbollsplanen till vilken en större summa pengar avsattes från 2015, är nu åtgärdad. 
Det är topp-dressat med ett antal lastbilslass sand. Skillnaden i höjd från sida till sida har 
minskat med flera decimeter. Efter topp-dressingen är det fräst och harvat ett par 
gånger samt plockats sten för att få en bra yta innan planen till sist såddes innan hösten 
blev allt för kall. 

- Boningshusets övervåning har på senare tid inte varit allt för bra. Nu är första rummet 
ovanför trappen uppfräschat med bröstpanel halvvägs och glasfiber som är målat vitt på 
övre halvan. Rummet är nu mycket fräschare och trevligare. Det finns behov att göra 
stora rummet också där uppe men det får bli kommande år. Passa på och gå upp och 
titta nästa gång du är på Getsjötorp. 

- Nya bord och bänkar finns utanför Sjöstugan så det går bra att sitta och äta sin matsäck 
utmed väggen och titta på Getsjön. 

- Ny bänk finns också framför anslagstavlan, där bland annat Vita Hästen hockeylag satt 
inför sin start på säsongen 2016/2017 som några säkert såg i Norrköpings Tidningar. 

- Vindskyddet längst bort bakom ladan har fått en del nya plankor i taket samt ett nytt 
papptak och vindskivor i plåt. (Det bör göra att det kommer att stå sig ett antal år till, 
Gamla taket var dåligt och har haft en presenning på plats under ett par år.)  

- Förutom ovanstående har nya låsanordningar till ladugårdsdörrarna, ny hylla utanför 
köket i ladan, nya väggfasta bänkar i ladan, bänk på utsidan av bastuflotten, nya 
badtermometrar vid bryggorna, ny trappa till kapellet m.m. kommit på plats. 



   
 

Verksamhet 2016 
 

- Våren började som sig bör med ett par arbetsdagar.  Den första 16 april, det var 
då som fotbollsmålen monterades ihop och näten kunde sättas på. Vi hade med 
oss några nyanlända grabbar från Afghanistan som kund hjälpa till med 
fotbollsmålen. Det släpades ris och eldades skräp. Det siktades sand till 
”beachen”, som också kördes med bil och släp till volleybollplanen.  

- Första maj var en söndag så arbetsdagen blev 30 april. Vi var ett gäng på runt 25 
personer som hjälptes åt att fixa städning i logement, boningshus, kök och 
toaletter. Mattor filtar m.m. blev vädrade och en del nya kuddar och täcken 
kom på plats. Nya informationsskyltar sattes upp liksom en brevlåda på 
anslagstavlan.  Alla fick grillad korv med bröd som ordnades av föreningen, 
förutom eget fika som vi gemensamt åt på lördagsförmiddagen.  

- Jordgubbsfesten som var framflyttad till andra helgen i juli var välbesökt med 45 
personer från noll till nittio år, med tyngdpunkten på unga vuxna. 
Tipspromenad och kubb stod på programmet förutom jordgubbar och mjölk 
som Ringstad gård sponsrade oss med. 

- Immanuel hade program med Lasse Siggelin som trubadur som sjöng visor om 
tro och vardag. 

- Åbylundskyrkan hade en tidig sommarlördag med en gemensam grillkväll med 
lekar. 

- Föreningsfesten i augusti bjöd på en bokstavlek initialt där det gällde att få ihop 
ord i de lag man tillhörde. Maten hade Björn tillagat som sig bör med kött och 
potatis samt svampsås som vi lärt oss att uppskatta under många år. Efter en 
kortare tipspromenad var det ett program som byggde på tårtbakning. Emil 
Nilsson som jobbat som konditor och idag är inspiratör för bagare i stora delar 
av Sverige stod i köket. Emil höll oss fascinerade med tårtbakning som skulle gå 
på några minuter per tårta, men det blev lite väl mycket prat för att lyckas slå 
något rekord. Vi som var där hade kul och fick också äta nybakad tårta till kaffet, 
innan det var andakt som Stefan höll i. Vi var 74 personer som deltog i kvällen 
föreningsfest. 
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    Sponsring 2016 
Ett stort tack till våra sponsorer! 

 Gasol - Dags   
   Husvagnscenter 

 Kontorsmaterial - Tigerlijan AB  
 
 Lastbilstransporter - Leif Jonsson transport 
 
 Grävningsarbeten - traktorgrävare - Västgötetorps gård 

 

 Entreprenadarbeten – fräsning  - Lennart Nilsson Gamla Ö 
 
 Entreprenadarbeten inkl. lastmaskin - Benny Nilssons   

    Mark & Anläggning AB 
’  

Uppskattat värde ca 35 - 40 KKR 
 

Dessutom stort tack till alla privatpersoner som ställt upp med  
egen tid, material och gåvor. 
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- Getsjötorpsmötet var i år arrangerat av Vidablickskyrkan som hade bjudit in 
Britt-Marie Kaldéus Gustavsson. Hon höll en predikan om nycklarna i livet.  Vi 
var i år inne i ladan och genomförde mötet. Efteråt var det fika med fralla och 
sockerkaka som Getsjötorpsstyrelsen ordnat och då satt många ute med 
uppsprucket molntäcke. Det var ett 90 tal personer som deltog varav några få 
var med både lördag och söndag. 

- Bastukvällen 26 augusti kom det 12 personer till Getsjötorp. Det var sommarens 
kanske varmaste dag med dryga 30 grader. Långt in på kvällen var det både 
varmt och vindstilla när vi åt medhavd matsäck, badade och bastade. Det bjöds 
på korv med bröd till alla som villa ha innan det blev halvsen hemfärd. 

- Bilrallyt som startade i Vidablickskyrkan 10 september var det 7 ekipage som 
ställde upp. Det innebar att närmare 30 personer kom till målet i Getsjötorp för 
att fika och vara med om prisutdelningen. Göran Strömner och Alexander Fors 
tog hem priset denna gång. 
Det var allt från att köra över utlagda plattor med alla 4 bilhjulen, till att ta sig 
runt en stolpe 360 grader med en tråd där en tyngd inte skulle komma i marken 
på viss tid till att uppskatta Noas arks längd och förstå i vilket land visad 
bilmodell tillverkas. Väl uppe i Getsjötorp var det också luftgevärsskytte för alla, 
som det gick att få extra poäng på i bilrallyt.  

- Säsongen avslutades i mitten av oktober när alla täcken filtar kuddar, båtar, 
grindar, fotbolsnät, volleybollnät m.m. plockades in för att finnas fräscha, och 
vissa saker även nytvättade, till kommande vår. 

Styrelsen Friluftsgården Getsjötorp   
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Uthyrningspriser 2017 
Grundavgift  
inklusive 10 personers övernattning 
1000 kr / dygn  
 
Övernattning inomhus   
per person (10 st ingår i grundavgiften): 35 kr / natt 
 
Övernattning ute  
per person (10 st ingår i grundavgiften): 20 kr / natt 
 
Tillgång till el (220/380 V) från eget elverk  
80 kr / påbörjad timma 
 
Bastuhyra 
Vid hyra av gården debiteras 600 kr/dag om bastu används 

              Medlem bokar bastu via hemsidan  

Användarnamnet är: Getsjotorp_Medlem 

              Lösenordet är: Friluftsgarden_Getsjotorp 

Kostnad 100 kr / tillfälle, ved ingår 
 
Kanothyra 
Vid hyra av gården debiteras 100 kr/kanot & dag 
Medlem disponerar kanot fritt i Getsjön om inte hyresgästen använder kanot 
 
Avbokningsavgift 
Vid bokning av läger tas en bokningsavgift ut på 1000 Kr.  
Läger med mer än 3 övernattningar betalar 900 kr/dygn senast 1 april. Denna avgift 
återbetalas ej vid avbokning. 
För övriga uthyrningar debiteras en avgift om 300 kr /dygn vid avbokning < 1 
kalendermånad före bokning.   
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Årsmöte för Friluftsgården Getsjötorp 2016-03-15 
Närvarande: 27 medlemmar deltog vid årsmötet i Vidablickskyrkan.  
 
1. Inledning  
Mats Helmerud välkomnade alla närvarande till årsmötet för Friluftsgården Getsjötorp. 
Vi har ett bra ekonomiskt läge som gör att vi kan och vill göra massa saker för att 
utveckla och underhålla gården. Det som vi också måste ha koll på är att vi inte får ett 
överskott så att vår skattemyndighet beslutar att beskatta våra intäkter. Därför är det av 
viktigt att vi använder våra pengar på ett bra sätt så att överskottet anses försumbart. Vi 
har fram till 2014 haft skattebefrielse och så även 2015. 
 
1. Välkomna till ett nytt årsmöte för friluftsgården Getsjötorp avseende 

verksamhetsåret 2015 och val till verksamhetsåret 2016 
 
2. Årsmötets öppnande.  

Årsmötet förklarades öppnat av Mats Helmerud 
 
3. Årsmötets behörighet.  

Årsmötet har varit annonserat på föreningens hemsida. Alla 
föreningsmedlemmar har fått ett personligt brev med verksamhetsberättelse och 
en inbjudan till årsmötet utskickat i god tid. Årsmötet beslutade att: årsmötet 
var behörigt utlyst. 

 
4. Fastställande av föredragningslista.  

Föredragningslistan godkändes. 
 

5. Val av funktionärer till årsmötet. 
 Ordförande: Arne Karlsson  
 Sekreterare: Stefan Qvarnström 
 Justeringsmän och rösträknare: Kristina Skoog och Ragnhild Widén 
 
6. Verksamhetsberättelse.  

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna i övrigt utan justeringar.  
 
7. Kassaberättelse.  

Pär Lindqvist redogjorde för kassaberättelsen. Föreningen har fortsatt god 
ekonomi.  

 
     (5) 

 



   
 
8. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lästes upp av Marie Lindblad-Larsson. 

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
9. Fastställande av årsredovisning.  

Årsmötet beslutade att: årsredovisningen fastställs enligt 
verksamhetsberättelsens siffror.  

 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.  

Årsmötet beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015.  

 
11. Medlemsavgifter.  

Årsmötet beslutade att: medlemsavgiften för 2017 förblir oförändrad, 125 
kr/person alternativt 300 kr/familj, 50 kr/studerande, oavsett ålder. 50 kr för 
studerande gäller även 2016 – se nedan punkt 19. 

 
12 Budget.  

Årsmötet beslutade att: godkände budgeten för 2016.  
 

13 Ledamöter från Equmeniaförsamlingarna och Equmenia.  
Till styrelsen utsedda från:  
Immanuelkyrkans församling: Torbjörn Valund.  
Vidablickskyrkansförsamling: Stefan Qvarnström.  
Åbylundskyrkansförsamling/Equmenia: Magnus Eriksson.  
Equmenia Vidablick: Nils Norberg 

 
15 Val av ledamöter.  

Årsmötet beslutade att: på omval för 2 år välja: Lars Widén, Pär Lindqvist och 
Mats Helmerud. 

 Kvar på ett år är: Susanne Berglund, Björn Nilsson och Markus Wärlinge.  
 
16 Val av revisorer  

Årsmötet beslutade att: välja Christel Karlsson och Marie Larsson till revisorer.  
 
18 Valberedning  

Årsmötet beslutade att: välja Roger Jonsson, Lars Hallgren på två år.  
Mikael Martinz är kvar på 1 år. 
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19 Inkomna ärenden  

Ett ärende har inkommit rörande medlemsavgifter för studerande. 
Årsmötet beslutade att: bifalla förslaget att alla som studerar betalar 50 kr i 
medlemsavgift oavsett ålder. Detta gäller både innevarande år 2016 samt 2017.  

 
20 Övriga frågor 

Arne Karlsson tog på nytt upp frågan om att tillsammans med Svenskakyrkan ta 
med människor från flyktingförläggningen på Getå att vara med på arbetsdagen 
Getsjötorp. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka möjligheterna att genomföra 
detta.  
 

21 Mötet avslutades 
Tack framfördes till styrelsen och Björn Nilsson i synnerhet. 
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Balansräkning 2016 
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Resultatrapport 2016 
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Föredragningslista årsmöte 
 
 Friluftsgården Getsjötorps Årsmöte  
 Vidablickskyrkan tisdagen den 14 mars 2017 kl. 19:00 

 
1. Inledning 
2. Årsmötets öppnas 
3. Årsmötets behörighet 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Val av funktionärer vid årsmötet 

o Ordförande & Vice Ordförande 
o Sekreterare & referent 
o Justeringsmän 2 st 
o Rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Kassaberättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fastställande av årsredovisning 
10. Beslut angående ansvarsfrihet 
11. Beslut om medlemsavgifter 
12. Mandat att investera i solcellsanläggning 
13. Fastställande av budget 
14. Presentation av ledamöter utsedda av Equmenia Vidablick och 

Immanuelkyrkansförsamling, Vidablickskyrkansförsamling samt 
Åbylundskyrkansförsamling. 

15. Val av ledamöter i föreningens styrelse 
16. Val av revisorer 
17. Val av valberedning 
18. Till årsmötet inkomna ärenden  
19. Information från styrelsen 
20. Övriga frågor  

 
(10) 

 

 
Medlemmar 2016 
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Kort statistik på antalet medlemmar från starten 2001 till 2016  
 

 

 Antal Antal 
År Medlemmar Hushåll 

2001 116 48 
2002 169 76 
2003 177 80 
2004 180 77 
2005 190 85 
2006 187 84 
2007 178 81 
2008 167 76 
2009 158 75 
2010 151 71 
2011 155 79 
2012 158 74 
2013 164 76 
2014 176 79 
2015 187 84 
2016 180 89 
   

(14) 

Solceller på Getsjötorp 
 
Vi har i styrelsen diskuterat fortsatta investeringar på Getsjötorp. Mycket av de 
saker vi behöver göra bygger på att vi har tillgång till el. Vi tittade för några år 
sedan på möjligheten att dra fram el till Getsjötorp. (Vattenfall är närmast 
framdragen). Det var en investeringskostnad på runt dryga 400 000 kr som 
engångsavgift samt ett fast abonnemang som kostar en slant på årsbasis. 
Summa på 400 000 har troligen blivit än högre om vi frågar idag. Risken om vi 
drar fram el är att vi får ett större sommarstugeområde inpå knuten om det blir 
elektrifierat, vilket kommer att bli till nackdel för gården. 
 
Vi har idag två dieselmotorer en Volvo lastbilsdiesel samt en mindre 
Volkswagen diesel. Bägge är miljöbovar och känns inte rätt att använda, men 
behövs för att kunna pumpa upp allt vatten till vattentornet som förser gården 
med vatten. Förutom detta har vi ett antal bilbatterier som ser till att klara av 
den belysning som finns i alla de flesta byggnaderna. (Boningshus, lada, kök, toa 
samt logement). 
 
Vi har i och med att det finns solcellslösningar på marknaden undersökt vad det 
skulle kosta för Getsjötorp att investera i en lösning som täcker rimliga behov. 
Vi har frågat 4 olika leverantörer där en av dem svarade att det inte var deras 
område att göra en s.k. ”Offgrid lösning” där det inte finns elnät på platsen. Vi 
har fått svar från 3 leverantörer som är Apptek, Lundgrens el samt Gistad 
Nergård. 
Infrastrukturen finns på Getsjötorp med el-central, jordfelsbrytare och 230 
uttag på många platser, vilket gör att det blir relativt lite initial jobb rörande 
lokalt elnät. 
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Alla 3 lösningar bygger på 12 solceller som placeras på ladugårdstaket. Batterier 
som är runt 1000 Ah, växelriktare som genererar 230 V ut med 3kW effekt 
uttag. Detta ska enligt våra leverantörer normalt klara att driva, kyl, frys, 
belysning, vattenpump, TV, datorer, högtalaranläggning, robotgräsklippare 
m.m. under den ljusa perioden av året. Eftersom vi nästan uteslutande bara har 
verksamhet på sommarhalvåret bör detta klara våra normala behov. Tanken är 
att det ska gå att koppla om till dieselaggregaten om det är en tillfälligt högre 
belastning eller om vädret kräver t.ex. vintertid. 
 
Kostanden för att genomföra investeringen med solceller är på ca 150 000 kr. 
Då ingår både utrustning och installation samt köp av ny 1-fas pump. Vi har 
avsatt 25 000 kr från resultatet 2016 till solceller. Styrelsen önskar få årsmötets 
mandat att låna 125 000 kr till investeringen. Detta för att kunna genomföra 
solcellsinvesteringen under april/maj 2017. 
     
Kommande säsong ser ut att vara bra belagd med flera läger, vilket tyder på att 
vi ska kunna betala av minst 50 000 kr eller mer för 2017 och vara skuldfria 
under 2020. 
 
Vi har ansökt om bidrag vilket kan förändra förutsättningarna. 
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      Program 2017 
 
Arbetsdag Lördag 8 april Kl. 9.00 

Städdag Måndag  1 maj Kl. 9.00 

Programkväll (Vida)  Lördag  17 jun Kl. 18.00 

Jordgubbsfest (Equmenia) Lördag  8 juli Kl. 18.00 

Programkväll (Åby) Lördag      5 aug Kl. 18.00 

Arbetsdag  Lördag      19 augusti Kl. 9.00  

Föreningsfest Lördag  19 augusti  Kl. 18.00 

Getsjötorpsmötet (Imm) Söndag 20 augusti Kl. 11.00  
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2008 167 76 
2009 158 75 
2010 151 71 
2011 155 79 
2012 158 74 
2013 164 76 
2014 176 79 
2015 187 84 
2016 180 89 
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Solceller på Getsjötorp 
 
Vi har i styrelsen diskuterat fortsatta investeringar på Getsjötorp. Mycket av de 
saker vi behöver göra bygger på att vi har tillgång till el. Vi tittade för några år 
sedan på möjligheten att dra fram el till Getsjötorp. (Vattenfall är närmast 
framdragen). Det var en investeringskostnad på runt dryga 400 000 kr som 
engångsavgift samt ett fast abonnemang som kostar en slant på årsbasis. 
Summa på 400 000 har troligen blivit än högre om vi frågar idag. Risken om vi 
drar fram el är att vi får ett större sommarstugeområde inpå knuten om det blir 
elektrifierat, vilket kommer att bli till nackdel för gården. 
 
Vi har idag två dieselmotorer en Volvo lastbilsdiesel samt en mindre 
Volkswagen diesel. Bägge är miljöbovar och känns inte rätt att använda, men 
behövs för att kunna pumpa upp allt vatten till vattentornet som förser gården 
med vatten. Förutom detta har vi ett antal bilbatterier som ser till att klara av 
den belysning som finns i alla de flesta byggnaderna. (Boningshus, lada, kök, toa 
samt logement). 
 
Vi har i och med att det finns solcellslösningar på marknaden undersökt vad det 
skulle kosta för Getsjötorp att investera i en lösning som täcker rimliga behov. 
Vi har frågat 4 olika leverantörer där en av dem svarade att det inte var deras 
område att göra en s.k. ”Offgrid lösning” där det inte finns elnät på platsen. Vi 
har fått svar från 3 leverantörer som är Apptek, Lundgrens el samt Gistad 
Nergård. 
Infrastrukturen finns på Getsjötorp med el-central, jordfelsbrytare och 230 
uttag på många platser, vilket gör att det blir relativt lite initial jobb rörande 
lokalt elnät. 
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Föredragningslista årsmöte 
 
 Friluftsgården Getsjötorps Årsmöte  
 Vidablickskyrkan tisdagen den 14 mars 2017 kl. 19:00 

 
1. Inledning 
2. Årsmötets öppnas 
3. Årsmötets behörighet 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Val av funktionärer vid årsmötet 

o Ordförande & Vice Ordförande 
o Sekreterare & referent 
o Justeringsmän 2 st 
o Rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Kassaberättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fastställande av årsredovisning 
10. Beslut angående ansvarsfrihet 
11. Beslut om medlemsavgifter 
12. Mandat att investera i solcellsanläggning 
13. Fastställande av budget 
14. Presentation av ledamöter utsedda av Equmenia Vidablick och 

Immanuelkyrkansförsamling, Vidablickskyrkansförsamling samt 
Åbylundskyrkansförsamling. 

15. Val av ledamöter i föreningens styrelse 
16. Val av revisorer 
17. Val av valberedning 
18. Till årsmötet inkomna ärenden  
19. Information från styrelsen 
20. Övriga frågor  
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Medlemmar 2016 
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Resultatrapport 2016 
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Balansräkning 2016 
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8. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lästes upp av Marie Lindblad-Larsson. 

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
9. Fastställande av årsredovisning.  

Årsmötet beslutade att: årsredovisningen fastställs enligt 
verksamhetsberättelsens siffror.  

 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.  

Årsmötet beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015.  

 
11. Medlemsavgifter.  

Årsmötet beslutade att: medlemsavgiften för 2017 förblir oförändrad, 125 
kr/person alternativt 300 kr/familj, 50 kr/studerande, oavsett ålder. 50 kr för 
studerande gäller även 2016 – se nedan punkt 19. 

 
12 Budget.  

Årsmötet beslutade att: godkände budgeten för 2016.  
 

13 Ledamöter från Equmeniaförsamlingarna och Equmenia.  
Till styrelsen utsedda från:  
Immanuelkyrkans församling: Torbjörn Valund.  
Vidablickskyrkansförsamling: Stefan Qvarnström.  
Åbylundskyrkansförsamling/Equmenia: Magnus Eriksson.  
Equmenia Vidablick: Nils Norberg 

 
15 Val av ledamöter.  

Årsmötet beslutade att: på omval för 2 år välja: Lars Widén, Pär Lindqvist och 
Mats Helmerud. 

 Kvar på ett år är: Susanne Berglund, Björn Nilsson och Markus Wärlinge.  
 
16 Val av revisorer  

Årsmötet beslutade att: välja Christel Karlsson och Marie Larsson till revisorer.  
 
18 Valberedning  

Årsmötet beslutade att: välja Roger Jonsson, Lars Hallgren på två år.  
Mikael Martinz är kvar på 1 år. 
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(18) 
 
 

 
 
19 Inkomna ärenden  

Ett ärende har inkommit rörande medlemsavgifter för studerande. 
Årsmötet beslutade att: bifalla förslaget att alla som studerar betalar 50 kr i 
medlemsavgift oavsett ålder. Detta gäller både innevarande år 2016 samt 2017.  

 
20 Övriga frågor 

Arne Karlsson tog på nytt upp frågan om att tillsammans med Svenskakyrkan ta 
med människor från flyktingförläggningen på Getå att vara med på arbetsdagen 
Getsjötorp. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka möjligheterna att genomföra 
detta.  
 

21 Mötet avslutades 
Tack framfördes till styrelsen och Björn Nilsson i synnerhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 
 

 



   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
(20) 
 

 

 
Årsmöte för Friluftsgården Getsjötorp 2016-03-15 
Närvarande: 27 medlemmar deltog vid årsmötet i Vidablickskyrkan.  
 
1. Inledning  
Mats Helmerud välkomnade alla närvarande till årsmötet för Friluftsgården Getsjötorp. 
Vi har ett bra ekonomiskt läge som gör att vi kan och vill göra massa saker för att 
utveckla och underhålla gården. Det som vi också måste ha koll på är att vi inte får ett 
överskott så att vår skattemyndighet beslutar att beskatta våra intäkter. Därför är det av 
viktigt att vi använder våra pengar på ett bra sätt så att överskottet anses försumbart. Vi 
har fram till 2014 haft skattebefrielse och så även 2015. 
 
1. Välkomna till ett nytt årsmöte för friluftsgården Getsjötorp avseende 

verksamhetsåret 2015 och val till verksamhetsåret 2016 
 
2. Årsmötets öppnande.  

Årsmötet förklarades öppnat av Mats Helmerud 
 
3. Årsmötets behörighet.  

Årsmötet har varit annonserat på föreningens hemsida. Alla 
föreningsmedlemmar har fått ett personligt brev med verksamhetsberättelse och 
en inbjudan till årsmötet utskickat i god tid. Årsmötet beslutade att: årsmötet 
var behörigt utlyst. 

 
4. Fastställande av föredragningslista.  

Föredragningslistan godkändes. 
 

5. Val av funktionärer till årsmötet. 
 Ordförande: Arne Karlsson  
 Sekreterare: Stefan Qvarnström 
 Justeringsmän och rösträknare: Kristina Skoog och Ragnhild Widén 
 
6. Verksamhetsberättelse.  

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna i övrigt utan justeringar.  
 
7. Kassaberättelse.  

Pär Lindqvist redogjorde för kassaberättelsen. Föreningen har fortsatt god 
ekonomi.  
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Uthyrningspriser 2017 
Grundavgift  
inklusive 10 personers övernattning 
1000 kr / dygn  
 
Övernattning inomhus   
per person (10 st ingår i grundavgiften): 35 kr / natt 
 
Övernattning ute  
per person (10 st ingår i grundavgiften): 20 kr / natt 
 
Tillgång till el (220/380 V) från eget elverk  
80 kr / påbörjad timma 
 
Bastuhyra 
Vid hyra av gården debiteras 600 kr/dag om bastu används 

              Medlem bokar bastu via hemsidan  

Användarnamnet är: Getsjotorp_Medlem 

              Lösenordet är: Friluftsgarden_Getsjotorp 

Kostnad 100 kr / tillfälle, ved ingår 
 
Kanothyra 
Vid hyra av gården debiteras 100 kr/kanot & dag 
Medlem disponerar kanot fritt i Getsjön om inte hyresgästen använder kanot 
 
Avbokningsavgift 
Vid bokning av läger tas en bokningsavgift ut på 1000 Kr.  
Läger med mer än 3 övernattningar betalar 900 kr/dygn senast 1 april. Denna avgift 
återbetalas ej vid avbokning. 
För övriga uthyrningar debiteras en avgift om 300 kr /dygn vid avbokning < 1 
kalendermånad före bokning.   
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- Getsjötorpsmötet var i år arrangerat av Vidablickskyrkan som hade bjudit in 
Britt-Marie Kaldéus Gustavsson. Hon höll en predikan om nycklarna i livet.  Vi 
var i år inne i ladan och genomförde mötet. Efteråt var det fika med fralla och 
sockerkaka som Getsjötorpsstyrelsen ordnat och då satt många ute med 
uppsprucket molntäcke. Det var ett 90 tal personer som deltog varav några få 
var med både lördag och söndag. 

- Bastukvällen 26 augusti kom det 12 personer till Getsjötorp. Det var sommarens 
kanske varmaste dag med dryga 30 grader. Långt in på kvällen var det både 
varmt och vindstilla när vi åt medhavd matsäck, badade och bastade. Det bjöds 
på korv med bröd till alla som villa ha innan det blev halvsen hemfärd. 

- Bilrallyt som startade i Vidablickskyrkan 10 september var det 7 ekipage som 
ställde upp. Det innebar att närmare 30 personer kom till målet i Getsjötorp för 
att fika och vara med om prisutdelningen. Göran Strömner och Alexander Fors 
tog hem priset denna gång. 
Det var allt från att köra över utlagda plattor med alla 4 bilhjulen, till att ta sig 
runt en stolpe 360 grader med en tråd där en tyngd inte skulle komma i marken 
på viss tid till att uppskatta Noas arks längd och förstå i vilket land visad 
bilmodell tillverkas. Väl uppe i Getsjötorp var det också luftgevärsskytte för alla, 
som det gick att få extra poäng på i bilrallyt.  

- Säsongen avslutades i mitten av oktober när alla täcken filtar kuddar, båtar, 
grindar, fotbolsnät, volleybollnät m.m. plockades in för att finnas fräscha, och 
vissa saker även nytvättade, till kommande vår. 

Styrelsen Friluftsgården Getsjötorp   
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Verksamhet 2016 
 

- Våren började som sig bör med ett par arbetsdagar.  Den första 16 april, det var 
då som fotbollsmålen monterades ihop och näten kunde sättas på. Vi hade med 
oss några nyanlända grabbar från Afghanistan som kund hjälpa till med 
fotbollsmålen. Det släpades ris och eldades skräp. Det siktades sand till 
”beachen”, som också kördes med bil och släp till volleybollplanen.  

- Första maj var en söndag så arbetsdagen blev 30 april. Vi var ett gäng på runt 25 
personer som hjälptes åt att fixa städning i logement, boningshus, kök och 
toaletter. Mattor filtar m.m. blev vädrade och en del nya kuddar och täcken 
kom på plats. Nya informationsskyltar sattes upp liksom en brevlåda på 
anslagstavlan.  Alla fick grillad korv med bröd som ordnades av föreningen, 
förutom eget fika som vi gemensamt åt på lördagsförmiddagen.  

- Jordgubbsfesten som var framflyttad till andra helgen i juli var välbesökt med 45 
personer från noll till nittio år, med tyngdpunkten på unga vuxna. 
Tipspromenad och kubb stod på programmet förutom jordgubbar och mjölk 
som Ringstad gård sponsrade oss med. 

- Immanuel hade program med Lasse Siggelin som trubadur som sjöng visor om 
tro och vardag. 

- Åbylundskyrkan hade en tidig sommarlördag med en gemensam grillkväll med 
lekar. 

- Föreningsfesten i augusti bjöd på en bokstavlek initialt där det gällde att få ihop 
ord i de lag man tillhörde. Maten hade Björn tillagat som sig bör med kött och 
potatis samt svampsås som vi lärt oss att uppskatta under många år. Efter en 
kortare tipspromenad var det ett program som byggde på tårtbakning. Emil 
Nilsson som jobbat som konditor och idag är inspiratör för bagare i stora delar 
av Sverige stod i köket. Emil höll oss fascinerade med tårtbakning som skulle gå 
på några minuter per tårta, men det blev lite väl mycket prat för att lyckas slå 
något rekord. Vi som var där hade kul och fick också äta nybakad tårta till kaffet, 
innan det var andakt som Stefan höll i. Vi var 74 personer som deltog i kvällen 
föreningsfest. 
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    Sponsring 2016 
Ett stort tack till våra sponsorer! 

 Gasol - Dags   
   Husvagnscenter 

 Kontorsmaterial - Tigerlijan AB  
 
 Lastbilstransporter - Leif Jonsson transport 
 
 Grävningsarbeten - traktorgrävare - Västgötetorps gård 

 

 Entreprenadarbeten – fräsning  - Lennart Nilsson Gamla Ö 
 
 Entreprenadarbeten inkl. lastmaskin - Benny Nilssons   

    Mark & Anläggning AB 
’  

Uppskattat värde ca 35 - 40 KKR 
 

Dessutom stort tack till alla privatpersoner som ställt upp med  
egen tid, material och gåvor. 
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Styrelse 2016 
 

Mats Helmerud – Ordförande  
Björn Nilsson - Stugfogde   
Pär Lindqvist – Kassör  
Susanne Berglund   
Lars Widén  
Marcus Wärlinge    
Magnus Eriksson (representant Åbylundskyrkan)  
Nils Lundgren (representant Equmenia i Norrköping) 
Stefan Qvarnström (representant Vidablickskyrkans fsg)  
Gunnar Almroth (representant Immanuelskyrkans fsg) 
 

Uthyrningar 2016 
                Följande föreningar & skolor har hyrt Getsjötorp under året. 

Adventskyrkan 
Allianskyrkan 
Brukshundklubben 
Dagsbergs IF 
Hagaskolan 
Hagagymnasiet 
Immanuel 
Kunskapsskolan 
Marieborgs folkhögskola  
Prolympia  
Råssla Fritid  
S:ta Maria församling  
Silverdansen  
Smedbyskolan  
Svärtinge scout  
Svenska kyrkan 
Ur och skur Skattkammaren (Dagis)  
Vidablickskyrkan 
Vita Hästen hockey 
Vägföreningen  
Åbylund 
Östgöta grottklubb  

 
        Cirka 935 övernattningar har skett under 2016. 

  80 dagars verksamhet har funnits på gården under 2016,  
    cirka 10 dagar av dessa är internt.   
    Vi är 180 betalande medlemmar fördelade på 89 hushåll.  
 
(24) 

   Ny beachvolleyboll- och fotbollsplan  
 
                Även under 2016 har mycket hänt med gården.  

- Vi har en Sjöstuga som är komplett med kamin, bord, bänkar, mattor och gardiner.  Den 
är en bra samlingsplats för mindre grupper eller för ombyte inför bad och bastu. Stugan 
kan värmas upp inför bastu på den kalla säsongen. Det är byggt för att kunna sova där 
inne, med väggfasta bänkar som inte når ned till golvet. (Passar bra för yngre scouter 
som vill sova inne när det är lite kallt ute t.ex.) 

- Beachvollybollplanen som påbörjades med grävning 2015 blev klar strax innan säsongen 
började. Planen med mjuksand är under hösten också inkapslad med plast och en trä 
sarg för att gräset inte ska leta sig in på planen. Det har varit uppskattat att kunna 
erbjuda en extra aktivitet för många av våra besökare. Det finns också ett tiotal 
beachvolleybollar som kan köpas av de som hyr. 

- Jordkällaren har fått en ansiktslyftning, stora stenar som kom fram när 
beachvolleyplanen anlades ligger nu snyggt framför jordkällaren som också fått mer 
jord på plats.  

- Parkeringsplatsen är utökad med p-platser på bägge sidor vägen. Det är både dränerat 
och uppfyllt med ett antal gruslass, vilket ökat kapaciteten på antalet bilar. 

- Fotbollsplanen till vilken en större summa pengar avsattes från 2015, är nu åtgärdad. 
Det är topp-dressat med ett antal lastbilslass sand. Skillnaden i höjd från sida till sida har 
minskat med flera decimeter. Efter topp-dressingen är det fräst och harvat ett par 
gånger samt plockats sten för att få en bra yta innan planen till sist såddes innan hösten 
blev allt för kall. 

- Boningshusets övervåning har på senare tid inte varit allt för bra. Nu är första rummet 
ovanför trappen uppfräschat med bröstpanel halvvägs och glasfiber som är målat vitt på 
övre halvan. Rummet är nu mycket fräschare och trevligare. Det finns behov att göra 
stora rummet också där uppe men det får bli kommande år. Passa på och gå upp och 
titta nästa gång du är på Getsjötorp. 

- Nya bord och bänkar finns utanför Sjöstugan så det går bra att sitta och äta sin matsäck 
utmed väggen och titta på Getsjön. 

- Ny bänk finns också framför anslagstavlan, där bland annat Vita Hästen hockeylag satt 
inför sin start på säsongen 2016/2017 som några säkert såg i Norrköpings Tidningar. 

- Vindskyddet längst bort bakom ladan har fått en del nya plankor i taket samt ett nytt 
papptak och vindskivor i plåt. (Det bör göra att det kommer att stå sig ett antal år till, 
Gamla taket var dåligt och har haft en presenning på plats under ett par år.)  

- Förutom ovanstående har nya låsanordningar till ladugårdsdörrarna, ny hylla utanför 
köket i ladan, nya väggfasta bänkar i ladan, bänk på utsidan av bastuflotten, nya 
badtermometrar vid bryggorna, ny trappa till kapellet m.m. kommit på plats. 

   
 

Foto: Mats Helmerud,  
      

       
     Konditorn Emil på Föreningsfesten 

 
                    ÿNyaÿÊSjÿstugaÊmedÊhemtrevligÊinomhusmiljÿ 

 
Bilrallys målfika 

 

 
Nya beachvolleybollplanen 

 
              Köket uppe i bostadshuset ny bröstpanel och vitmålad glasfibervägg 

 
Ved till kommande läger huggs upp 



   
 

 

Användare: Getsjotorp_Medlem, Lösenord: Friluftsgarden_Getsjotorp 

          

 

 
 
 

Föreningen Friluftsgården 
Getsjötorp 

 

 
 

Verksamhetsberättelse 
2016 

 

Getsjötorp - kontakt 
Epost: info@getsjotorp.se  

 
Adress: Friluftsgården Getsjötorp 

Bondesätter 1 
605 99 Norrköping 

 
Stugfogde: Björn Nilsson tfn 070-765 20 48 
Ordförande: Mats Helmerud 
Kassör: Pär Lindkvist  

 
Postgiro:  79 26 75-1 
Organisationsnummer: 825003-7903 
Medlemsavgift 2016:    Vuxen 125 kr 

Familj 300 kr 
 

WWW.GETSJOTORP.SE 


