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Tjänsteutlåtande åUåiK; 
Ekonomienheten Till Kommunstyrelsei 

Datum 2015-05-26 
Dnr KS 2015/0219 

Ansökan om bidrag till Länsmansgården (Ladugården) 

Sammanfattning 
Österåkers Konstförening har ansökt om bidrag avseende merkostnad för upprustning av 
Länsmansgården (Ladugården) 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Bevilja bidrag till Österåkers Konstförening/ Länsmansgården på 250 tkr för merkostnad 
avseende restaurering av Ladugården. 

2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

Bakgrund 
Österåkers Konstförening har ansökt och beviljats bidrag för restaurering av bebyggelsen på 
Länsmansgården i beslut KS 2013/46-048. 

Restaurering har pågått under åren 2013-2015. Tidplanen för restaureringsarbetena har behövt 
justeras samt att mer omfattande renoveringar har behövt göras. Dessutom har den ursprungliga 
planen att restaurera Stallet under hand behövt kompletteras med beslut om att Ladugården ska ingå 
vilket inte initialt ingick i restaureringen. Detta för att båda byggnadernas restaurering ska bli hållbar. 

Mot bakgrund av detta hemställer Österåkers Konstförening om ett ekonomiskt bidrag på 250 tkr. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsen kontor har inget att erinra mot förslaget. 

Bilagor 
1 Projektredovisning 2014-09-01 samt uppföljning av kommunalt bidrag till kulturmiljövård för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Länsmansgården i Österåkers kommun (KS § 11 Dnr KS 
2013/46-048. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 



Österåkers kornmun 

Att. KS-Drdf Michaela Fletjsher Sjöman 
184 36 Aker&bema 

PROJEKTRÉPOViSNING 2014-0S'01 SAMI UPPFÖLJNING AV KOMMUNALT 
BIDRAG TILL KULTURMILJÖVÄRO FÖR KULTURHISTORISKT VÅROEFUtL 
BEBYGGELSE PÄ LÄNSMANSGARDEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN. <KS jjj 
Dnr. KS 2013/46-0461 ! 

Österåkers Konstförening har ansökt om gch beviljats ekonomiskt bidrag, för restan-
rering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Linsrnansgardenr av Ös
teråkers kommun, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Stockholm. 

Österåkers kommun har enligt beslut (KS §11 Dnr. KS 2013/46-048} beviijat ett eko
nomiskt bidrag till Länsmansgården med 1 200 tkr under år^n 2013- 2015. 

Mot denna bakgrund har Österåkers Konstförening påbörjat;restaureringsarbetena för 
etapp 1 avseende Stallet, Restaureringsarbetena för etapp 2 Länsmansgiarden kom
mer därefter att ta vid när StaPlets restaurering är kfar. j 

Sorti framgår av bilagd Projektredovisning 2014-09-01 kommer tidplanen för restau
reringsarbetena att bli mer tidsutsträckt samt restaureringsarbetena mer omfattande 
än vad som tidigare har framgått och varit känt. Se BILAGA 'A. Proiektredovisjimg 
2014-09-01 av pågående restaurering av Länsmansgården samt Stallet ocfa Ladu
gården. ÖSTERÅKERS KONSTFÖRENING. ; 

Byggnaderna Länsmansgården och Sfatlet har under ett antal är haft ett kraftigt ef
tersatt underhåll och behöver restaureras enligt aktuell upprättad underhållspian, in
nebärande ett Stellet restaureras först och därefter Länsmansgården. 

Restaureringen av Stallet härunder hand behövt kompletteras med beslut om att 
även Ladugården ska ingå, vilket initialt inte ingick i restaureringen. Restaureringsåt-
gärdema i Stallet och Ladugården är lika nödvändiga för att både husens restaure
ring ska bli hållbar, 

Merkostnaden för att också iftföra restaureringen av Ladugården innebar att det före
ligger behov av ett extra anslag utöver Stallets redovisade tidigare budget för restau
rering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Länsmansgärden. 

Genom en separat överenskommelse med Akersberga Trädgårdssäliskap, och efter 
godkännande av Arvsfonden om delfinansiering har Österåkers Konstförening påbör
jat restaurering ÖV Ladugarden till (föreningslokal för uttildning i inom ramen för upp
rättad projektplan och hudgetkalkyi. 



Det är av största vikt att restau reringsarbetena kan fortsätta 
och enligt justerad tid plan för vår ansökan av den kutturhiste 
sen pä Länsmansgänten. 

Mot denna bakgrund har Österåkers Konstförening påbörjat 
etapp 1 avseende Stallet, och inkluderar även Ladugärdan i 
rerfng pågar och beräknas vara klart under oktober 2014. 

att ske kostnadseffektivt 
riskt värdefulla bebyggel-

restaureringsarbetena för 
e&app 1, vars hela restau-

Restau reriingsarbetena för etapp 2 Länsmansgården kommer sedan att starta senast 
under april 2015. 

Med tanke på den merkostnad som restaureringen av Ladugården inneburet, hem 
stMer vi härmed om att ett ekonomiskt ibid rag enligt föreligg 
2014-09-01 på 250 tkr betalas ut för 2014. 

ande Projeklrerfovisning 

piker Ä?^4-09-01 

österåkers Konstförening 
Qrg. nummer: 812 00Q-4521 

Pluggira: 65 0£3 78-0 
Österåkers Konsthall Länsmarisäåröärt 
Postadress: KantörelEvågen 12, 1S4 34Akersber0a 



BILAGA 1. Proiektredövtaninq 2014^9-01 ay pågående restaurering av Läns
mansgården samt Stallet och Laduaård&n. OSTERÄKEgS KONSTFQREN3NG. 

| 
Bakgrund pågående restaurering av Stalltet 
Stallet/Ladugården har under se senaste åren vant i de närmaste fallfärdigt, på grund 
av otäta och obefintliga undertak, samt att Stallets och Ladugårdens timmerstockar 
på våséra sidan var kraftigt angripna av mögelsvamp och myror. På Stallets östra 
vägg saknades halva gaveJn genom att den har blivit bortkapad och enciast täckt 
med stående bräder. Ladugården, som Sr sammanbyggd genom en liiten port mellan 
husen, har också sakna* timmerstockar. Ladugården är i stort behov av byte av totalt 
4=5 st timmerstockar runt om, på grund av mögelangrepp. 

Viktigas-ta- orsaken till angreppen av mögelsvamp är att man tidigare har lagt flera 
lager av cementgolv direkt på marken och berggrunden. Cementgolven har då dragit 
upp markfukt m i timmerstockarna. Cementen i sig har gjort att feiitg mögelssvamp 
kunnat utvecklas och att timmerstockarna på många stallen direkt hår börjat ruttna. 

i 
För att få stopp på mögelangreppen har cementgolven bilats bort, Samtidigt har cfe 
ursprungliga grundstenarna tagits fram. De åtgärder som dér&ft&r har utförts är tmd 
syftet att kunna återställa undergtundens "prdkista", vithet s^er genom att en ny be
ständig markspärr läggs, DC/3 att på denna taggs nya kompatibla grundmaterial, som 
Inte är känsliga för jordfukt. 

Restaureringen av Stallet har under hand behövt kompletteras med beslut om att 
även Ladugården ska inga, vilket initiaft inte ingäofc i restaureringen. Restaureringsåt-
gärderna i Stallet och Ladugården är ISka nödvändiga för att både husens restaure
ring ska bli hållbar. 

Finansiering av restaureringen av Stallet och Ladugården 
Ge/jom en separat överenskommelse med Åkersberga Trädgårdssäitskap, och efter 
godkännande av Arvsfonden om delfinansiering har Österåkers Konstförening påbör
jat restaureringen av Ladugården tilf (föreningslokal för utbildning Inom ramen för 
upprättad projektplan ecti budgetkalkyf. 

Ceitifierad timmerman Kjell Forsmark Piteå har anlitats för tlhnmerarbetena. 3 övrigt 
föreligger en upprättad rambudget samt därutöver vissa tillkommande kostnader för 
bygglov och konsultutrednångar inom brand som erfordras. 

i 
Merkestnaden för att utföra restaureringen a v Ladugården innebär ätt för konstföre
ningen finns ®tt direkt behov av ett extra anslag, utöver Siäfi&ts redovisade budget 
för restaurering av Stallet och L ån sm a ns gå rdén. 

Uppföljning och finansiering av restaureringen av Länsroansjaården 2013-2015 
Österåkers Konstföreningen under flera år har arbetat med ätt få fram pengar för att 
kunna restaurera husen. men det var först under 2013 som konstföreningen bevilja
des medel. Österåkers kommun beslutade då att bevilja 40Cj tusen kronor att utbeta
las respektive år under tre år för restaureringen. Kommunen' beslöt samtidigt att det 
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skulle finnas en annan finansiär som kund© ställa upp med I ka rnydket medel som 
villkor för att anslaget skulle utbe-talas, 

Arbetsförmedlingen Åkersberoa 

\ juni 2013 kunde ett kontraktaunderlag tas fram med Arbetsfönnedlingen i Akersr-
berga, som visade intresserad© och avsatte pengar för en u 
nom att konstföreningen anlitar arbetslösa byggnadsarbetar 
betslösa personer. Arbetsförmedlingen bekostar också en p 
jekttcden. Arbetsplatsen erbjuder platser för arbetstråning och arbetsförmedlingen är 
klart intresserade för en fortsättning av projektet genom att kpnstforenängen anlitar 
arbetslösa byggnadsarbetare, som varit långtidsarbetslösa personer. 

jpstärt för projektet ge-
5, som varit iångtidsar-
xijektledare under pro-

av restaureringsarbetena i Stallet 

Österåkers Konstförenings byggnadskommitté har fortlöpande tagit in offerter från 
underentreprenörer, som skyl le kunna utföra hela elJer delaj g v resta ureringen av 
Staliet, Överenskommelse nåddes med Welander & Hult ber 3 Bygg ABP som har stor 
erfarenhet av restaureringtsåtgärder av gamla byggnader! Stockholms län, 

Upplägget innebar att konstföremygen gavs möjlighet att anl ita en kompetent fad-
ningsfunktion med ansvar för bedömningen av vifka resiauréringsétgätöar som är 
lämpliga att utföra. Upplägget ger också möjlighet att avropq lämpliga restaurerings-
åtgärder (underentrep ren örer). som vi infe själva har kompetens for utföra ex v tim
merarbeten. 

När det gäller el- och ws-arbeten i Stallet har konstföreningen anlitat företag som 
dels har kännedom om befintlig el och ws pä Länsmansgården, dels är Eokala före
tag och harblivit partners i projektet Dessa underentreprenörer iÅkersberga och 
Österåkers kommun har kunnat utföra projektering och instaNaiäon av el- och ws ar
betena, och g© garanti för att de har blivit utförda enligt aktuella bestämmelser, 

Kostnadsuppföljning av restaurerinqsartoetena 2013-2014 

Når budgeten för 2014 togs i Österåkers konstförening framgick att pengarna inte 
helt skulle komma att räcka till. Det framgick att de kostnadejr som konstföreningen 
har haft för byggarbetarna via arbetsförmedlingen har kostal; mera än budgeterat, 
samt en deJ andra kostnader har tillkommit, såsom botifrakt'och destuktan av rester 
från cementgolvet, är ej har varit budgeterade. Virkesköstna^en har även blivit högre 
än beräknat, Det avser också en del av timmerarbetena vars kostnad har blivit något 
större. I projektets startskede fick vi även föirdymingar i samband med arbetsplatsens 
etalblering. 

| 
Styrelsen i österåkers Konstförening har nogsamt Följt utvecklingen och varit enhällig 
i bedömningen att göra klätt restaureringen av Staitet och Ladugården under 2013 
och 2014 som planerat En omstart av projektledningen har skett för ett bättre klara 
de budgeterade kostnaderna för arbetsptatsåtgärderoch artietsträning. Tvé st av de 
anlitade arbetslösa byggnadsarbetarna har redan fatt fasta anställnmgarpå annan 
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sökt arbetsplats, vilket är ett bra önskat resuftat avseende för arbetsförmedlingens 
sodoekonomiska effekter. 

Mot denna bakgrund har Österåkers Konstförening påbtiljat restaureringsarbetena för 
etapp 1 avseende Stallet., och även inkluderat Ladugården till etapp 1, vars hela re
staurering pågår och beräknas vara klart under oktober 2014. 

Budgeten för Länsmansgétöens restaurering är kiar, när samtliga offerter från unde
rentreprenörerna är klara samt konstföreningen fått kännedom om hur inpassningen 
av arbetskraften via Arbetsförmedlingen kommer att kunna se ut. 

Därtill räknar konstföreningen med sponsorpengar från företag och privata bidrag. 

Restaureringsarbetena för etapp 2 Länsmansgärden beräknas därefter att tidigast att 
kunna starta under 2 kv 2015, med syftet att slutföra restareringen av Länsmansgår
den som planerat, 

BYGGNADSKOMMITTÉN 

ÖSTERÅKERS KONSTFÖRENING 


