
 

 

Förvaltningsberättelse 

Jordö Missionshus verksamhetsår 2012. 
 

Styrelsen 
Ordförande Marie Dolfe                   Miljö och Kulturansvarig Britt-Marie Källqvist  

Vice ordförande Peter Olving           Stugfogde Eskil Gustavsson             

Kassör Ronny Gustavsson                 Ledamot Ragnhildur Jónasdóttir             

Sekreterare Peter Mattsson 

 

Revisor Bengt Petersson 

Valberedning Birgitta Olving 

 
Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse se bilaga.  

Missionshuset Jordö 2:52 har taxeringsvärde 0 kr. Deklaration har lämnats till skatteverket. 

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Försäkringsform: Kombinerad 

företagsförsäkring. 

Styrelsen har haft två sammanträden. Styrelsens ledamöter besiktade missionshuset den 2012-

07-12. Vid besiktningen uppmärksammades läckageskador i taket runt skorstenen som styrelsen 

skall ha skärpt uppmärksamhet på. Vidare fann styrelsen att det föreligger målningsbehov i 

farstun som skall åtgärdas när andra målningsbehov skall göras.  

Styrelsen fann vidare att utedasset var i dåligt skick. Mot den bakgrunden har ett nytt utedass 

tillverkats på plats av Ingvar Axelsson som ansvarig med Helén Carlevi och Lennart Hedbrandh 

som medhjälpare. Styrelsen tackar dem för ett väl utfört arbete. Jordö Byalag  gav ett värdefullt  

anslag till kostnaden som styrelsen tackar för. 

 

Vid en säkerhetsbesiktning av missionshuset fann Länsförsäkringar att nuvarande lås inte var 

tillräckligt utan krävde att ett s.k. sjutillhållarlås monterades i ytterdörren. Karlskrona Låsservice AB 

monterade det i dec 2012. 

Styrelsen tackar Anders Abrahamsson som skänkt rullgardiner till missionshuset och till Per-Ivar 

Andersson och Lena Gylling för att ha röjt framför missionshuset. 

Styrelsen framföra ett stort tack till er alla som skänkt ekonomiska gåvor till stiftelsen, er fina 

givmildhet 2012 gav 6 956 kronor. Dessa gåvor bidrog till de arbeten som styrelsen genomfört och till 

förvaltningskostnaderna för missionshusets verksamhet. Utan ert stöd skulle det vara mycket svårt att 

kunna bevara och sköta missionshuset. Stiftelsen har inte några medlemmar och därmed har vi inte 

några medlemsintäkter. Styrelsen går därför varje år ut med ”tiggarbrev” som vi lägger i brevlådorna 

på Jordö. Ni är många som uppmärksammat vår vädjan om att sätta in ett bidrag på vårt bankgiro 312-

2306 och skänkt ett bidrag,  tusen tack.  

Styrelsen har under haft flera kontakter med Bebyggelseantikvarien på länsstyrelsen för att samråda 

om de åtgärder som styrelsen vidtagit under året. Länsstyrelsen har på ett aktivt sätt varit engagerad i 

styrelsens arbete. 

Vi har hyrt ut missionshuset till Jordö Byalag och Almö-Jordö samfällighetsförening.  

   

Jordö juli 2013 

Styrelsen för Jordö Missionshus 

 
 

Marie Dolfe                                 Ronny Gustavsson                       Peter Olving 
 

 

Peter Mattsson        Britt- Marie Källqvist      Eskil Gustavsson         Ragnhildur Jónasdóttir             



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


