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ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2019 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Stiftelsen Skeppargården i Viken får härmed avge redovisning 
för stiftelsens verksamhet under året.  

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 Ann-Britt Strufve Ordförande                   
 Monica Midnäs                     Vice ordförande 
 Anita Lindfors                       Sekreterare 
 Birgitta Eklöf Kassaförvaltare 
                Jan Karlsson Trädgårdsansvarig 
                Ove Johansson        Underhållsansvarig  
                Viveca Ainetoft        Ledamot  
                   Benera Tamm         Suppleant  
                 Lena Ullman                         Suppleant 

Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom skötsel och bevarande av 
kulturminnet Paul Jönska gården, benämnd Paul Jönska gården, med 
inventarier, jämte trädgård.  
Under året har underhålls- och renoveringsarbeten utförts på huvud-
byggnaden och gårdshuset enligt vård och underhållsplanen. Kostnaden   
för denna uppgick till 82 500 kronor, varav länsstyrelsen bidrog med    
halva kostnaden. 
Arbetena har bl. a omfattat fönster, vindskivor, rännor och stuprör. 
Renoveringen har skett av kupor och källarnedgång. Skorsten har fogats 
om och gårdshuset har fått en ny skorsten. Utsmyckning på gavlar har 
renoverats och kompletterats med nya. 
Finansiering har skett med bidrag från Stiftelsen Gripen med 150 000, 
Kung Gustaf VI Adolfs fond med 100 000 och av Länsstyrelsen med 82 
590, samt egna medel. 



Gården har vid bestämda tider varit öppen för allmänheten, samt på andra 
tider för i förväg anmälda större eller mindre grupper. Trädgården är alltid 
öppen för besökare. Övriga aktiviteter öppna för allmänheten har varit 
deltagande i Trädgårdsrundor i Nordvästra Skåne, äldre på vård- och 
trygghetsboenden i Viken har inbjudits till kaffe i trädgården, våffeldagen 
och Vikens kulturdag i juli, samt julmarknad i december. 

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. 

Beträffande resultatet för räkenskapsåret och ställningen den 31 december 
2019 hänvisas till resultat- och balansräkningar. 



Viken den 20 januari 2020 

________________            _______________             _______________ 
Ann-Britt Strufve                Monica Midnäs                  Anita Lindfors 
Ordförande   

_________________           _______________            _______________                
Birgitta Eklöf                       Jan Karlsson                      Viveca Ainetoft 

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2020-02-00 

_________________            _________________ 
Willard Möller                      Stig Edwaldsson 
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