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Dnr. KS 2015/0290

Ansökan om medel för invigning av Gamla huset, Västergården,
Bolby, Ljusterö den 28 november 2015
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ge ett bidrag om 11 500 kr avseende invigning av Gamla huset, Ljusterö.
2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015.

Sammanfattning
Med anledning av invigning av Gamla huset på Ljusterö efter renovering har vänföreningen
Arne och Birgitta Anderssons vänner ansökt om ett bidrag om totalt 11 500 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-09-29.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
att
1. Ge ett bidrag om 11 500 kr avseende invigning av Gamla huset, Ljusterö.
2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015.

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

Expedieras
- Vänföreningen Arne och Birgitta Anderssons vänner
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker

Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens kontor
Datum 2015-09-29
Dnr KS 2015/0290

Till Kommunstyrelsen

Ansökan om medel för invigning av Gamla huset, Västergården, Bolby,
Ljusterö den 28 november 2015.

Sammanfattning
Med anledning av invigning av Gamla huset på Ljusterö efter renovering har vänföreningen Arne och
Birgitta Anderssons vänner ansökt om ett bidrag om totalt 11.500 kr.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Ge ett bidrag om 11.500 kr avseende invigning av Gamla huset, Ljusterö
2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015.

Bakgrund
På Ljusterö i Bolby ligger Västergården, ett gammalt skärgårdshemman med flera olika byggnader.
Gården bevaras idag genom Syskonen Arne och Birgitta Anderssons stiftelse.
Våren och sommaren 2015 har stiftelsen rustat upp Gamla huset och vänföreningen ansöker nu om ett
bidrag för att bekosta en invigning den 28/11 2015.

Förvaltningens slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att bidraget beviljas.

Bilaga: Ansökan om medel för invigning av Gamla huset, Västergården, Bolby, Ljusterö den 28
november 2015.

Jan- Olof Firman
Kommundirektör

Katarina Leinar
Ekonomichef
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Ansökan om medel för invigning av
Gamla Huset, Västergården, Bolby, Ljusterö den 28 november 2015.
En turistattraktion på Ljusterö
På Ljusterö i Bolby by ligger Västergården, ett gammalt skärgårdshemman med mangårds
byggnad och boningshus samt lador, smedja och uthus från 1800- och 1900-talen.
Västergården ger en genuin känsla för böndernas vardag i skärgården och berättar om hur
livet levdes förr. Dess läge i en av Ljusterös äldsta byar med gravhögar från vikingatiden, dess
åkermarker och skogsområden gör hela miljön till en sevärd och kulturhistorisk turist
attraktion. Gården bevaras idag genom Syskonen Arne och Birgitta Andersons Stiftelse till
gagn för kommande generationer.
Synnerligen bevarandevärt
I förvaltningen ingår underhåll av de gamla byggnaderna med stöd av antikvarisk och
byggnadshistorisk expertis, i enlighet med Stockholms läns museum. Museet har i sina
rapporter om Västergården i Bolby på Ljusterö sett skärgårdshemmanet som synnerligen
bevarandevärt. Vi vill nu uppmärksamma renoveringen av ett av de kulturhistoriskt värdefulla
husen på Västergården, nämligen det Gamla Huset.
Något om Gamla Huset
Gamla Huset är från 1700-talet och flyttades till Västergården i mitten på 1840-talet, troligen
också från en annan fastighet i Bolby by, i samband med laga skifte. Det var klart för inflyttning
1847, vilket torde innebära att grunden, timmerstommen, tak, skorsten för öppen eldhärd och
mellanväggar började byggas sommaren 1845. Efter att stommen satt sig, putsades och
målades det sommaren 1847. Tidigare åtgärder, som vi kan uttala oss om något så närt säkert
är att huset putsades om omkring 1920 och att långväggen mot söder putsades om igen i
början på 1950-talet.
Renoveringen
Våren/sommaren/hösten 2015 har Syskonen Arne och Birgitta Andersons stiftelse rustat upp
huset utvändigt i första hand. All puts har tagits bort, dåligt trä har bytts ut, och huset har
putsats om. Grundstenarna har tätats och försetts med en vattbräda. Vidare har alla fönster
skrapats, lagats, glasats ånyo med handblåst glas och linoljats. Alla plåtdetaljer har synats och
målats eller bytts ut och hängrännor och stuprör har också bytts ut och delvis kompletterats.
Skorstenen kommer att snyggas till. Invändigt har fönsterkarmarna målats och skorstenen
snyggats till även här.
Allt genomförs med stor hänsyn tagen till god byggnadsvård och det ursprungliga utförandet,
vilket inte alltid är så lätt, då det kan vara svårt att få tag på entreprenörer med rätt kompetens
och respekt för gamla hus. Till vår hjälp har vi haft flera experter såsom Kurt Bergström,

projektledare, Byggkonsult K. Bergström AB, Ingmar Holmström, Husdoktorn I. Holmström,
Hans Karlsson, Byggnadsfirma Hans Lennart Karlsson, Eije Egarp, Målerikonsult Eije Egarp, och
Hedvig Bellberg, antikvarie, Stockholms länsmuseum.

Invigning 28/11 2015
Med anledning av denna renovering planerar Arne och Birgitta Andersons Vänner att
anordna en särskild invigning av byggnaden i anslutning till l:a advent den 28 november
2015. I samband med invigningen ordnar vi också traditionsenlig julmarknad med glögg,
pepparkakor och tomte för barnen.
För att kunna genomföra invigningen ansöks här om medel för programinslag och doku
mentation. Vi räknar med ca 75 - 150 personer till den 28/11, 2015.
Pressrelease/information till Skärgården, Kanalen, Mitt i Roslagen, Norrtälje tidning, Ljusteröposten och Ljusteröportalen.

För nedanstående söks bidrag till invigningen:
•
•

Musik med Ljusterödraget 3500:Dokumentationsskrift om Gamla Huset och dess byggnadshistoriska renovering
inklusive tryckkostnader 3500;-.
Skriften bedöms ge erfarenheter, råd m m till andra,

•

Förstoring av foton till utställning om renoveringen samt pressfoton 2.500:-

•

Häst/julsläde/vagn (beroende på snö) eller ridande tomte för barnen samt
juldekoration 1500:-

•

Kostnad för alkoholfri glögg, kaffe mm 500:-

TOTALT 11.500

Vänföreningen Syskonen Arne och Birgitta Andersons Vänner
Västergården, Linanäsvägen 38,18497 Ljusterö

Ljusterö 4 september 2015
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