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Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden och ledamöterna har dessutom haft
löpande kontakt i alla frågor som rör föreningen. Lokalbokningar, bokföring, bokslut,
deklaration, löneutbetalningar, kontanthantering, medlemsregistrering m m har på ett högst
förtjänstfullt sätt skötts av Susanna Sundström. Visningar av husen, överlämningar och syn
av lokalerna måndag–fredag samt en helg i månaden, städning, gräsklippning och allmän
fastighetsskötsel har på ett omdömesgillt sätt skötts av Ricky Rivas.
Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 368 medlemmar. Medlemsavgiften var 150 kr. Ickemedlemmar betalade 40 kr i inträde på programkvällarna.
Programkvällar
Under året arrangerades åtta programkvällar:
Onsdag 5 februari
Arkeologen Kent Andersson berättade om uppländska
guldfynd från forntiden.
Onsdag 5 mars
Årsmöte. Därefter talade arkitekt P O Sporrong om ärenden i
i vår närhet.

Onsdag 2 april

Lefve friheten! Ulrika Knutson föreläste om den litterära
kvartetten Geijer, Almquist, Brenner och Flygare-Carlén.
Onsdag 7 maj
Helena Harnesk presenterade Gusten Widerbäck – Uppsalas
och slättens målare
Onsdag 3 september Det försvunna Uppsala. Arkivarien Erik Lindblad berättade
om Uppsala i gångna tider.
Onsdag 1 oktober
När man var rädd för prästen. Ragnar Norrman berättade om
katekesförhör och om prästen som överhetens representant.
Onsdag 5 november En folkets idéhistoria. Katarina Ek-Nilsson talade om
dialekter och folkminnen.
Onsdag 10 december Luciatåg och julsånger med klass 4 i Eriksskolan och Kerstin
Berglund.
Programkvällarna var som vanligt välbesökta och uppskattade. Till detta bidrog i hög grad
värdinnornas kaffe och hembakta bröd.
Övrig programverksamhet
Den traditionella bakdagen var detta år åter förlagd till första söndagen i mars. För musikunderhållningen svarade Georges orkester. Gökotta genomfördes den 4 maj med Roger
Gyllin som ledare; en rapport infördes i Luthagsnytt nr 3. Kristi himmelsfärds dag den 29
maj hölls gudstjänst. Nils Erik Åberg predikade och Leif Hall med kyrkokör medverkade.
Den 4 juni ledde Agnetha Pettersson en bebyggelsemiljövandring i bortre Luthagen.
Stabbydagen, det årliga stora samarrangemanget med Gröna Sköna Stabby och flera andra
organisationer, ägde rum söndagen 21 september med musik, föredrag, visningar av
prästgården, loppis och café. En utförlig redogörelse för aktiviteterna på Stabbydagen
återfinns i Luthagsnytt nr 5.
Prästgårdscaféet
Caféet höll i år öppet alla söndagar under perioden 4 maj–28 september (utom
midsommar). Det drevs hela perioden under Irina Lyséns engagerade ledning med god
hjälp av många andra ideellt arbetande föreningsmedlemmar och en ungdomsanställd.
Caféet hade många besökare och var mycket uppskattat, och eftersom det i år drevs nästan
helt ideellt genererade det därtill en avsevärd nettoinkomst.
Reparationer och underhåll
Under året organiserades två arbetsdagar, 27 maj och 23 september. Vid båda tillfällena
deltog 12 medlemmar. Under dessa arbetsdagar och löpande under året i övrigt uträttades
bland annat följande: I samråd med en arborist påbörjades en utglesning av träden utmed
gränserna mot fälten. Syrenhäckarna bredvid garaget trimmades hårt. Plattorna vid källartrappan togs bort och i stället anlades en rabatt för perenner. En spaljé för kaprifol vid
entrén till Söderblomska huset sattes upp. Spjälstaketet rödfärgades, handikapprampen till
Söderblomska huset renoverades, stuprör tvättades och rödfärgen på Söderblomska
kompletterades. Utmed ladan grävdes jord som låg för nära träväggen bort och dränering
längs väggen utfördes. På brygghuslängan byttes trasiga tegelpannor ut. Den uråldriga
elutrustningen i båda husen gicks igenom och felaktiga kontakter och lampor byttes ut. Ett
avtal med Upplands brandförsvar ingicks. Detta resulterade i att nya brandsläckare sattes
upp, vilka kommer att kontrolleras regelbundet av brandförsvaret. Moderna brandvarnare
med 10-årsbatterier sattes upp. Eftersom minst en nyckel befanns vara på avvägar sattes en
ny låskolv in på Stabbygården.

Uthyrningar
Uthyrningarna av Stabbygården, Söderblomska huset och valvet fortsatte att vara av
central betydelse för föreningens ekonomi och de utgör därtill en viktig del av föreningens
allmänna policy att prästgården ska vara en levande miljö till glädje för många. Verksamheten fungerade mycket väl, med nöjda hyresgäster. Ansvarig var uthyrningsgruppen med
gott bistånd av vaktmästaren.
Ekonomi
Årets resultat framgår av resultatrapporten och balansrapporten. Styrelsen önskar tillfoga
några kommentarer. Efter 2013 års mindre nergång var antalet uthyrningar och därmed
intäkter åter uppe på tidigare års nivåer. Bruttointäkterna för uthyrningarna uppgick,
avrundat, till 668 000 kr (2013: 630 000 kr; 2012: 672 000 kr; 2011: 654 000 kr). Av dessa
svarade liksom tidigare år ladan för 70 500 kr och brygghuslängan för 3 000 kr.
Bruttointäkterna för konferenser såg en klar ökning efter föregående års svaga efterfrågan
på konferenslokaler, 41 600 kr (2013: 16 700 kr; 2012: 61 300 kr; 2011: 52 600 kr).
Caféets bruttointäkt var 98 000 kr, vilket gav ett netto på 56 800 kr. Amorteringarna på
vårt lån i Länsförsäkringar Bank uppgick liksom de två föregående åren till 62 500 (lånet
började amorteras i december 2011). Räntan var 4,6% och kostnaden 107 500 kr (2013:
106 000 kr; 2012: 110 000 kr; 2011: 90 500 kr). Styrelsen har övervägt en ökad
amorteringstakt för att minska räntekostnaderna. Årets resultat visar en nominell förlust på
30 000 kr. 60 000 kr utgörs dock av en avskrivningskostnad (2013: 60 000 kr; 2012: 90
000 kr; 2011: 0 kr), som inte påverkar föreningens finansiella ställning. Den löpande
verksamheten resulterade alltså i ett plus på 30 000 kr. Kassabehållningen är god och
utgjorde tillsammans med utestående fordringar vid årets slut 529 000 kr.
Tack
Slutligen vill styrelsen framföra sitt hjärtliga tack till alla funktionärer, övriga medlemmar
och andra som under året på olika sätt har verkat för föreningens bästa och därigenom
bidragit till ännu ett aktivt och framgångsrikt verksamhetsår.
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