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Vi har en del utmaningar framför oss vad gäller driften av Ångrike.

Det har nyligen kommit regler som påverkar oss:

Det krävs en godkänd kurs för att få använda röjsåg eller motorsåg på annan mark än sin egen. 
Dessa kurser är personliga och kostar ca 2 500 kronor för varje redskap.

Från och med december 2020 krävs en lagstadgad utbildning och certifikat för att få elda i 
ångpannan. Kravet är att två personer som gått kursen skall vara på plats och en person skall finnas 
i reserv vid eldning. Kursen kostar 18 000 och certifikatet 6 000 kronor per person. Totalt behöver 
vi lägga ut 72 000 kronor för detta. Certifikatet skall dessutom förnyas var femte år.

Problemen för oss är två: pengar och personal. Vi har inte möjlighet att betala detta ur kassan och 
det är svårt att hitta personer som kan gå kursen. Föreningsmedlemmarnas medelålder är hög, så 
risken är att det behövs ytterligare medel för utbildning i en snar framtid.

Ekonomin är någorlunda stabil för närvarande. Föreningen har inga skulder förutom löpande 
kostnader för el, vatten sophämtning mm. Problemet är att medlemsavgifterna endast täcker en liten
del av driftkostnaderna, varför vi är beroende av att ta in pengar på uthyrning av vandrarhemmet. 
Detta kräver personal som inte finns i dag. Arbetet med uthyrning, städning mm sker helt av 
frivillig, oavlönad, personal så vi kan bara hyra ut vandrarhemmet vid speciella tillfällen. Även 
löpande skötsel utförs av samma personal. Effekten av detta är att vi går med förlust varje år, så 
kassan minskar.

Föreningen skulle behöva föryngra och utöka medlemsantalet, speciellt med boende i närzonen. Då 
skulle vi kunna driva vandrarhemmet som det var tänkt, åtminstone sommartid. Tyvärr är detta inte 
så lätt med dagens verksamhet. Detta är inte unikt för vår förening, det är många föreningar som 
kämpar med sjunkande medlemsantal.

Vi skulle uppskatta om ni har några ideer om hur vi skall gå vidare med detta. Kanske ändra på 
inriktningen på verksamheten för att locka fler yngre till oss. Vi skulle också uppskatta att få hjälp 
med underhållet, främst gräsklippning och snöröjning. Om någon redan har gått röjsågskurs så är ni 
välkomna att komma hit och röja lite. Ekonomiska bidrag tas tacksamt emot, men det löser endast 
en del av problemet.


