
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-28 

AU §6:4 Dnr. KS 2015/0219 

Ansökan om bidrag till Länsmansgården (Ladugården) 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

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

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2015-05-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Bevilja bidrag till Österåkers Konstförening/Länsmansgården på 250 tkr för merkostnad 
avseende restaurering av Ladugården. 
2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så fallet. 

H. 

Expedieras 
- Österåkers Konstförening 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

justerandes signaturer Ptru Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-05-26 / \ / 
Dnr KS 2015/0219 (-2)V 

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. 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 



Österåkers kornmun 

Att. KS-ordf Michaela Flethher Sjöman 
i 

1[84 S6 Akerabema i 

PROJEKTREDQVISNING 2014-08^01 SAMT UPPFÖLJNING AV KOMMUNALT 
BIDRAG TILL KULTURMIUOVARQ FOR KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL 
BEBYGGELSE PÄ LÄNSMANSGARDEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN. (KS S 11 
Dnr. KS 2013/46-0461 ! 

Österåkers Konstförening har ansökt om och beviljats ekonomiskt bidrag, för rssäair-
rering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Lån&mansgärdenr av Ös
teråkers kommun, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen 1 Stockholm. 

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

Mot denna bakgrund har Österåkers Konstförening påböijätirestaureringsarbetena for 
etapp 1 avseende Staltet, Restaureringsarfoetena för etapp i Länsmansgiärden kom
mer därefter att ta vid när StaPlets restaurering är kliar. 

Som framgår av bi lagd Projektredovisning 2014-09-01 komrfter tidplanen för restau-
reringsarbetena att bli mer tidsutsträckt samt restaurerrngsaffoetena mer omfattande 
än vad som tidigare har framgått och varit känt Se BILAGA 11. ProiektredoAdMmg 
2014-09-01 av ftågåercde restaurering av Länsmansgarden samt Sta Het ccfo Ladu
gården. ÖSTERÅKERS KQ NSTFÖRÉMING ' 

Byggnaderna Länsmansgården och $'taltet har under ett antal år haft ett kraftigt ef
tersatt underhäll och behöver rsstaumras ontigt aktueit upprättad ttnderhéffspian, in
nebärande att Staltet restaureras först och därefter Lånsmansgården. 

Restaureringen av Stallet har under hand behövt kompletteras med beslut om att 
även Ladygården ska ingå, vilket iroitiallt inte ingick i restaureringen. Restaureringisåt-
gärdema l Stallet och Ladugården är lika nödvändiga för att både husens restaure
ring ska bli hållbar, ; 

Merkostnaden för att också utföra restaureringen av Ladugården innebär att det före
ligger behov av ett extra anslag utöver Staiteis redovisade tidigare budget för restau
rering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Länsmansgården. 

Genom en separat överenskommelse med Åkersberga Trädgårdssällskap, och efter 
godkännande av Arvsfonden om delfinansiering har Österåkers Konstförening påbör
jat restaurering av Ladugarden til! (föreningslokal för irtbiidrijng i inom ramen för upp
rättad projektplan och budg&tksfkyl. 



istcri 
Det är av största vikt att restaureringsairbetéria kan fortsätta 
och eirrlagt justerad tid plan för vår ansökan av den kulfurh 
san pä länsmansgårdm 

Mot bakgrund har Österåkers Konstförening påtoöijat 
e&app 1 avseende Stallet, och inkluderar även Ladugärdfn ' 
raring pågär och beräknas vara klart under oktober 2014. 

att ske kostnadseffekts 
skt värdefull bebyggek 

Restau reriifigsartoetena för etapp 2 Länsmansgårtten kommer sedan att starta senast 
under april 2015, 

Med tanke på den merkostnad som restaureringen av Lad ugården inneburet, hem 
sfcäBfer vi härmed om att ett ekonomiskt (bidrag enligt föreligg 
2014-09-01 på 250 tkr betafas ut för 2014, 

restaureringsarbetena för 
etapp 1, vars hefa restau-

ande Prajektredbvisning 

Tori Fint 
österåkers Konstförening 
Org. nummer, fl 12 00D-4521 

Pluggirg: 65 09 78-0 
Cfeiöräkörs Konsthall Urssmatisgåräirt 
Posta-dress; Karitareltvägen 12, 184 34Akersbsrga 



Bä LAGA 1. Proiektredovlsnång 2014^9-01 av pågående rastaurgrinq av Läos-
mansgården samt Stal Betrak Lad yaårcten. ÖSTERÅKERS KONSTFÖRENING 

Bakgrund pågående restaurering av Staltet 

Stallet/Ladugården har under se senaste åren vatrtt i de nårriast# fallfärdigt, på grund 
av otäta och obefintliga undertak, samt att Stallets odh Ladugårdens timmerstockar 
på väs&ra sidan var kraftigt angripna av mögelsvamp och m^ror, På Smaltets Östra 
vlgg saknades toalva gaveln genom att den- har blivit borikäpad och emåast täckt 
med stående bräder. Ladugarden, som år sammanbyggd ge nom en titen port mellan 
husen ,^har acksä saknat timmerstockar. Ladugården är i std 
4=5 st timmerstockar runt om, på grund av mögeaangrepp. 

rt behov av byte av totalt 

tcdigare ihar lagt flera 
nsntgolven har då dragit 

farisg mögelsvamp 
hör börjat ruttna. 

Viktigaste orsaken till angreppen av mögelsvamp är att man 
&ag§>r av cementgolv direkt på marken ooh berggrunden. Ce 
upp markfukt in § timmerstockarna. Cementen i sig har gjort 
kunnat utvecklas och att timmerstockarna på många ställen 

i 
i 

För alt få stopp på mögelangreppen har cementgolven Matfé bort, Samtidigt har de 
ursprungliga grundstenarna tagits fram. De åtgärder som démft®r har utförts är tmd 
syftet att kunna återställa undetgimdens "jordkMa", vithet sker ge/7 om att en ny be
ständig markspätr fäggs, och att på rferma läggs nya kompatibla grundmaterial, som 
inte är känsliga förprdfukt. 

Resiauireringen av Stallet har uncter h-and behövt kompletteras med besMom att 
även Ladugarden ska ingä, vilket fniiiaft inte ingäcR i restaureringen. Restaureringsåt-
girdterna i Stallet och Ladugården är läka nödvändiga för att både husens restaure
ring ska b\l hållbar, 

Finansiering av restaureringen av Stalilet och Laduoårclen 
Ge/rom en separat öwrenskommelse med Åkersberqa Trädgérdssältskap. och etter 
godkännande av Arvsfonden om delfinansiering har Österåkers Konstförening påbör
jat restaureringen av Ladugården titi {föreningslokal för utbildning inom ramen för 
upprättad projektplan och budgetkaikyl. 

Certifierad timmerman Kjell Forsmark Piteå har anlitats för itlhmmerairbet&na. II övrigt 
föreligger en upprättad rambudget samt därutöver vässa tillkommande kostnader för 
bygglov och konsulftutrednångar inom brand som erfordras. I 

Merkostnaden för att utföra restaureringen av Ladugården Innebär att för konstföre
ningen finns att direkt behov av ett éxträ anslag, utöver Stallets redovisade hudget 
för restaurering av Stäiféi ocf} Låfisrtiansgården. 

finansiering av restaureringen av Länsmarasoården 2013-2015 
Österåkers Konstföreningen under flera år har arbetat med it få fram pengar för att 
kunna restaurera husenr men det var först under 2013 som konstföreningen bevilja
des medel, österåkers kornmun beslutade då att bevilja 40(j tusen föronor al utbeta
las respektive år under tre år för restaureringen. Kommuneri beslöt samtidigt att det 

1 



skuMe finnas en annan finansiär som kund® stäMa upp- med 
villkor för att anslaget skulle utfcetaiäs, 

ka mycket model som 

Airfaetsfömiedljngen Älkersbema 
J juni 2013 kunde ett kontraktsunderlag: tas fram med Arbets förmedlingen i Aker&-
berga, som visade intresserad© och' avsatte pengar för en u 
nom att konstföreningen anlitar arketslosa byggnadsarbfitår 
betsfösa personer. Arbetsförmedlingen bekostar också en p 
jekttEden. Arbetsplatsen erbjuder platser för arbetsM-ning och arbeteformedäingein är 
klart intresserade för en fortsättning av projektet genom att konstföreningen anfitar 
arbetslösa byggnadsarbetare, som vart! långtidsarbetslösa fjersoner. 

för .projektet ge-
3, spm varit iingtidsar-
'öjékiledare under pro-

Uwföiinjno av restaureringsarfoetena i Stallet 
Österåkers Konstförenings byggnadskommitté har förtlöpand 
underentreprenörer, som skulle kunna utföra hela eller 6é\m i 
Stallet. Överenskommelse nåddes med Welander & Hult berg 
erfarenhet av restaureringtsåtgänder av gamla byggnader i S 

e tagit in offerter från 
av restaureringen av 
Bygg AB, som har stor 

;ookholnms län, 

Upplägget innebar att konstföreningen gavs mqjijghet att an ita en kompetent led
ningsfunktion med ansvar för bedömningen av vsfka resiaureringsitgärriar som är 
lämpliga ad utföra. Upptågget ger ÖCJVSJ möjftghei att avrvp^ lämpliga mst&ur&rings-
åtgärder (underentreprenörer), som vi infe sjäiva h$r kompBfens for utförs ew tim
merarbeten. 

När det gäller el» och ws-arbeten i Stallet har konstföreningen anlitat företag som 
d§<ls har kännedom om befintlig el och ws pä Länsmansgåräen, dets är tekaSa före
tag och har blivit partners i projektet Dessa underentreprenörer i Åkersberga och 
Österåkers kommun har kunnat utföra projektering och installation av el- och WB ar
betena, och g® garanti för att de ihar blivit utförda, enligt aktuella bestämmelser, 

Kostnadsuppföljning av restaureiinosarbetena 2013-2014 
Når budgeten för 2014 togs \ Österåkers konstförening fraonjjick att pengarna inte 
helt skulle komma att räcka till. Det framgick att de kostnadejr som konstföreningen 
har ha# för byggarbetarna via afbetsfömedWrigen har kcstaf mera än budgeterat, 
samt en del andra kostnader har tillkommit, såsom bortfrakt 'och destukton av rester 
frin cementgolvet, är ej har varit budgeterade. Värkesköstnajden har även Iblsvit högre 
än beräknat Det avser också en del avtämmerarbetenavars kostnad har blMt något 
större. I projektets startskede fick vi även fördyrnir&gaf i samband med arbetsplatsens 
atablering. 

Styrelsen i Österåkers Konstförening har nogsamt följt utvecklingen och varit enhällig 
i bedömningen ati göra klart restaureringen av StaM ooh Ladugården under 2013 
och 2014 som planerat. En omstart av projektledningen har skett för att b&ttre kferg 
de budgeterade kostnaderna för arbetspiatsåtgärderoch arhetstråning. Tvé st av de 
anlitade arbetslösa byggnadsarbetarna har mdan fatt fa$ta anställningar på annan 
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sökt arbetsplats, vilket är ett bra önskat resultat avseende för arbetsförmedlingens 
socioekonomiska effekter. 

I 

Mot denna bakgrund har Österåkers Konstförening påbörjat restaureringsarbetena för 
etapp 1 avseende Stallet, och även inkluderat Ladugården fäll etapp 1, vars hela re
staurering pågår ooh beräknas vara klart under oktober 201 &. 

Budgeten för Länsmansgårtfens restaurering är kfar, 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 förelag ooh privata bidrag. 

Rastaureringsartoetena för etapp 2 Länsmansgirden beräknas därefter att tidigast att 
kunna starta under 2 kv 2015, med syftet att slutföra restararingen av Linsnrtansgår-
dan som planerat, 

BYGGNADSKOMMITTÉN 

ÖSTERÅKERS KONSTFÖRENING 
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