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AngåendeTärna bygdegårdsföreningsansökanom bidrag för
restaurering och renovering av gamlaskolgården.
Tärna bygdegårdsföreninghar sitt ursprung i Tärnahembygdsförening.
Idagdriver Tärna bygdegårdsföreningbygdegårdenslokaler samt genomför
aktiviteter ocharrangemang.

Föreningenägeridag samlingslokaloch tomt samt fem äldre timmerbyggnader i
anslutning till tomten. Sockenmagasinetägsännu av Kumla-,Tärna- ochKila
pastorat.En framställan om att få överta byggnadenhar överlämnats till pastoratet i
december2018.

Vid gamlaskolgårdenligger sextimrade byggnader,som troligen är uppförda runt
sekelskiftet till 1800-talet. Idag användsdessatimmerbyggnader mestsom förråd
för byggnadsmaterial,trädgårdsredskapochskräp.
Enrestaurering bevarar desskulturhistoria ochöppnar upp möjligheten för publik
verksamhetoch andra aktiviteter .

Total projektkostnad är 1 000 000 kr.

Finansieringsbudget:

� Jordbruksverket– 650 000 kr

� Länsstyrelsen– 125 000 kr

� Salakommun – 125 000 kr

� Egeninsats– 100 000 kr

Jordbruksverketkan ge65% medfinansiering av total projektkostnad men kräver
medfinansiering från annanoffentlig aktör/aktörer på 25% av total projektkostnad
samten egeninsatspå 10% av total projektkostnad.

Undertecknadställer sig positiv till ansökanom bidrag för restaurering och
renovering av gamlaskolgårdenvid Tärna Bygdegård.Föreningenuppvisar stor
medfinansiering till ett projekt avsett att bevarakulturhistoriska byggnaderinom
Salakommun ochsamtidigt skapanya möjligheter till framtida aktiviteter för
bygdegården.
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Förslag till beslut:

Kultur - och fritidsnämnden beslutar

att bevilja Tärnabygdegårdsförening, 125 000 kr , för restaurering och renovering av
gamlaskolgården, under förutsättning att resterandemedfinansiering uppvisas.

Kultur - och fritidskontoret

DanielWatkinson
Fritidsutvecklare



PROJEKT	GAMLA	SKOLGA� RDEN

Tärna Bygdegårdsförening har sedan många år tillbaka bekymrat sig för konditionen på de äldre 

kulturhistoriskt värdefulla timmerbyggnader som finns i anslutning till bygdegårdens tomt och som 

föreningen disponerar. Vi åtgärdade de mest akuta skadorna på några av taken på kyrkstallarna 

under 2014. Mycket kvarstår dock att göra, vilket vi som förening inte riktigt mäktar med på egen 

hand. Vi skulle dessutom vilja se verksamhet i dessa spännande miljöer! Därför vill vi starta projektet 

”Gamla Skolgården”! 

BYGDEGÅRDSFÖRENING OCH HEMBYGDSFÖRENING
Tärna Bygdegårdsförening har sitt ursprung i Tärna Hembygdsförening, som bildades 1975.  

Hembygdsföreningen skapade många av de arrangemang som bygdegårdsföreningen ännu bedriver 

idag. När Tärna bygdegård hotades av nedläggning på 1990-talet bildades Tärna Bygdegårdsförening, 

som tog över driften och räddade lokalen. Samtidigt lades hembygdsföreningen ned och dess 

tillgångar fördes över till bygdegårdsföreningen. Idag har det gått mer än tjugo år sedan starten.

Tärna Bygdegårdsförening äger idag samlingslokal och tomt samt fem äldre timmerbyggnader i 

anslutning till tomten. Sockenmagasinet ägs ännu av Kumla, Tärna och Kila Pastorat. En framställan 

om att få överta byggnaden har överlämnats till pastoratet i december 2018.

I vår roll som bygdegårdsförening driver vi samlingslokalen som är öppen för allmänheten.  Vår fasta 

hyresgäst är Svenska kyrkan i Tärna, som hyr byggnaden av oss som församlingshem. Vi är 

medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund.

I vår roll som hembygdsförening förvaltar vi bl.a. de kulturhistoriskt värdefulla timmerbyggnaderna 

vid den gamla skolgården. De används idag dock bara som ”kuliss” för publik verksamhet. Vi ordnar 

sedan länge aktiviteter och fester vid årets högtider som påsk, midsommar, första advent, lucia och 

trettonhelgen. Vi arrangerar även historiska byvandringar, berättarkvällar, föreläsningar samt samlar 

in och dokumenterar bygdens lokalhistoria i ord och bild. Vi är medlemmar i Sveriges 

Hembygdsförbund.

Tärna bygdegård och hembygdsgård.



10-ÅRSPLANEN
2014 tog Tärna Bygdegårdsförening fram en tioårsplan för att utveckla bygdegården och dess 

verksamhet. I planen ingår även en kombination av återställning och utveckling av den omgivande 

miljön vid skolgården. Målet är att allt ska vara klart till Gamla Skolgårdens 200-årsjubileum 2025. 

Det största delmålet är att få en utbyggd och funktionell bygdegård som är tillgänglig för alla. Hela 

bygdens bygdegård! Detta kommer att bli möjligt 2019, då vi just nu har påbörjat en renovering och 

utbyggnad genom finansiering från Boverket, Sala kommun och genom egna medel. Projektbudgeten 

ligger på ca 2,4 miljoner kronor och berör enbart bygdegårdslokalen. Förutom en tillbyggnad 

återställer vi bl.a. det tidigare utseendet på fasaden samt återskapar 1880 års förstukvist. Såväl fasad 

som tak, fönster och dörrar samt material och färger sker med traditionella material och färger i 

samråd med Västmanlands Läns Museum.

Uppförandet av Nya Tärna Bygdegård, november 2018.



SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BESÖKS- OCH KULTURCENTRUM
Miljön och byggnaderna på den s.k. Kyrkmalmen runt kyrkan är kulturhistoriskt värdefulla. Här finns 

potential att både lyfta fram miljöns historiska funktion och betydelse och samtidigt skapa 

förutsättningar för utveckling av platsen. 

Tärna kyrka, med medeltida ursprung men ombyggd 1898, är Västerås Stifts bäst bevarade kyrka i 

nygotisk stil. Strax intill har konstnären Bo-Åke Adamsson sitt konstgalleri och i den gamla kyrkskolan 

har han sitt hem och ateljé. 

En samverkan mellan bygdegårdsförening, kyrka och galleri skulle kunna generera mer verksamhet 

och spännande kulturupplevelser för besökare. Genom att skapa ett besöks- och kulturcentrum i 

timmerbyggnaderna på den gamla skolgårdens tomt, kan det ge både arbetstillfällen, 

småföretagande och en ökad sammanhållning i bygden.  

Tärna Bygdegårdsförening vill vara drivande i detta projekt.  Vi kommer också bli medlemmar i

Fjärdhundraland (Fjärdhundrabygdens Ekonomiska Förening), vilka på ett föredömligt sätt visat att 

det går att skapa attraktionskraft och företagande på landsbygden.

PROJEKT	BEVARANDE	OCH	UTVECKLING	AV	TIMMERHUSEN
Bakgrund
Vid Gamla Skolgården ligger sex timrade byggnader, som alla troligen är uppförda under 1700-talet 

eller tidigt 1800-tal. Det tre timrade kyrkstallarna har tidigare tillhört Sör Hovberga herrgård samt två 

gårdar i Gränsbo by. Det finns även ett timrat sockenmagasin i två våningar, troligen uppfört i slutet

av 1760-talet, och påbyggt med en våning på 1820-talet. Vidare finns skolgårdens brygghus samt 

dess fähus med loge, båda uppförda på 1820-talet. Idag används dessa byggnader mest som förråd 

för byggnadsmaterial, trädgårdsredskap och skräp. 

Herrgårdens kyrkstall från Sör Hovberga, Häradsdomarens kyrkstall från Gränsbo samt Sockenmagasinet.



Syfte
Det huvudsakliga syftet med projektet ”Gamla Skolgården” är att bevara dessa kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader för framtida generationer. Vidare vill vi öppna upp dem för publik verksamhet 

under delar av året och fylla dem med aktiviteter.

Mål
Vårt mål med projektet ”Gamla Skolgården” är:

 att under 2019 åtgärda de skador som finns på timmerbyggnaderna samt återställa dem 

varsamt

 att dra in el och installera diskreta belysningsarmaturer samt eluttag i samtliga byggnader

 att sätta upp informationsskyltar som berättar för besökare om de olika byggnadernas 

funktion och historia

 att återställa en del av de gärdsgårdar som tidigare fanns på platsen

 att ge förutsättningar för att öppna upp byggnaderna och miljön för publik verksamhet

Byggnadernas	kondition
En rapport om byggnadernas kondition och förslag till akuta åtgärder har gjorts av byggnads-

antikvarie Ellen Holterman Wig vid Västmanlands Läns Museum på Tärna Bygdegårdsförenings 

initiativ. Flera av kyrkstallarna är i behov av akuta åtgärder om de ska gå att rädda för framtiden. Det 

gäller såväl kraftiga sättningar i grundstenar och timmerkonstruktion som tak som behöver läggas 

om. Vi har haft timmermän på plats som noga har besiktigat alla skador och kommit med förslag till 

åtgärder och kostnadsberäkning.

Timmermän besiktar skadorna på Wallins kyrkstall från Gränsbo.



Åtgärder
Vi vill självklart att dessa kulturhistoriskt värdefulla timmerbyggnader skall bevaras för kommande 

generationer genom en varsam renovering med traditionella metoder och material. Föreningens 

medlemmar kan bidra med enklare ideellt arbete som nedplockning av tegel och återläggande av 

dito när timmerskador och undertak är åtgärdade, samt rödfärgning och tjärstrykning. 

De åtgärder som vi tänker söka bidrag för är följande:

 Åtgärda bristfällig grundläggning och utfallna grundstenar

 Laga/utbyta skadat timmer i väggkonstruktioner

 Utbyta skadade takbjälkar och undertak

 Renovera murad eldstad med bykgryta samt återställa tillhörande skorsten

 Gräva och lägga elkabel till samtliga byggnader samt installera elcentraler, eluttag och 

belysning

 Utforma och sätta upp informationsskyltar om samtliga byggnader

 Sätta upp vägskyltar ”G:a Skolgården”

 Återställa delar av gärdsgårdar

Skolhuset i Tärna, foto troligen från sent 1860-tal.

Kostnader
Vi har redan tagit in el del offerter samt uppskattat andra mindre kostnader för de åtgärder som vi 

planerar att utföra:

 Timmermän 660.000 kronor

 Eldragning 60.000 kronor

 Grävning 20.000 kronor

 Murning 50.000 kronor

 Gärdsgård 120.000 kronor

 Skyltar 50.000 kronor

 Övriga kostnader 40.000 kronor

TOTALT: 1.000.000 kronor



Finansiering
Vi har under hösten varit i kontakt med Jordbruksverket, Länsstyrelsen samt Sala kommun, där alla i 

sak ställer sig positiva till projektet som sådant! Huvudfinansieringen är tänkt att ske ge bidrag från 

Jordbruksverket, som kan gå in med 65%. Det krävs dock medfinansiering från annan offentlig aktör

som skall gå in med 25%. Föreningens egna insats måste vara minst 10%.

Hos Jordbruksverket finns ca 900.000 kronor kvar som är avsatta för kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och återställning av trädgårdar vid hembygdsgårdar i Västmanland som ingen hittills sökt. 

Här är det först till kvarn som gäller. Vi har fört diskussioner med handläggaren Indi Persson som är 

mycket positiv till vårt projekt. Jordbruksverket kan finansiera 65% eller 650.000 kronor.

Vid Länsmuseets besök i somras sade byggnadsantikvarien att vi borde ha stor chans att få bidrag för 

att återställa dessa kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsens 

kulturmiljövårdsenhet, som ser positivt på en ansökan om bidrag. Ansökningstiden går ut 1 februari 

2019.

Vi har även varit i kontakt med Daniel Watkinson på Kultur & Fritid, Sala Kommun. Kommunen ser 

gärna att det kommer statliga bidrag till kommunens gagn och de är positiva till att hitta möjligheter 

till medfinansiering.

Vår egna insats möjliggörs genom Ragge Jageros frikostiga donation, som han vill skall gå till 

bevarande av kulturhusen vid Skolgården.

Vår finansieringsbudget ser därför ut så här:

 Jordbruksverket 650.000 kronor

 Länsstyrelsen 125.000 kronor

 Sala kommun 125.000 kronor

 Ragge Jageros donation 100.000 kronor

TOTALT: 1.000.000 kronor

Framtida	verksamhet
Vi har idéer om vilken typ av framtida verksamhet som vi skulle vilja se i timmerhusen vid Gamla 

Skolgården. En del skulle vi kunna genomföra själva redan nu. Andra passar bättre för lokala 

småföretag att driva. Vi skulle dock gärna vilja utveckla helheten för själva verksamheten, kanske

som ett framtida Leaderprojekt!

Här är en del av de idéer som redan nu kommit fram för de olika byggnaderna:

FÄHUSET OCH LOGEN

 Fast utställning med äldre jordbruksredskap och information om de olika skiftesreformer och 

jordbruksomvandlingar som påverkat landskapsbilden idag.

 Fast utställning om äldre tiders djurhållning och olika lantraser

 Djurens Dag vid hembygdsgården i samverkan med kyrkan. Betande djur på ängen som 

familjer får besöka och veta mer om.

 Servering på logen i samband med midsommarfirande



Fähuset och logen.

Skorstenen till den murade bykgrytan i brygghuset.



BRYGGHUSET

 Fast utställning med äldre tvättredskap, bryggredskap och den gamla sockenbrandsprutan. 

 Uppsättning av humlestörar på tomten utanför

 Bykdag med demonstration av traditionella tvättmetoder samt möjlighet att själv få tvätta 

sina trasmattor

 Ölprovning

HERRGÅRDENS KYRKSTALL FRÅN SÖR HOVBERGA

 Utställningslokal

 Vigsellokal

 Föreläsningar

 Utomhusgudstjänst

 Viskvällar

 Andra arrangemang i samband med Kulturarvsdagen

Interiör av herrgårdens kyrkstall från Sör Hovberga.



WALLINS KYRKSTALL FRÅN GRÄNSBO

 Förvaring av slädar och andra åkdon. 

 Stallning av hästar i samband med Djurens Dag. 

 Aktiviteter med slädfärder vintertid

SOCKENMAGASINET

 Fast utställning på övervåningen med sädessäckar, mätkappar, såll, slagtröskor och andra 

föremål med anknytning till tröskning och säd. 

 Nedervåningen kompletteras med lös inredning som visar hur en enkel handelsbod kunde se 

ut i slutet av 1800-talet. Här kan lokala producenter hyra in sig och sälja hantverk och lokalt 

tillverkade produkter. Marknadsförs gemensamt under namnet ”Tärnells Eftr.” efter den 

gamla handelsboden som tidigare låg strax intill. 

HÄRADSDOMARENS KYRKSTALL FRÅN GRÄNSBO

 Loppis

 Utställningslokal

 Förråd

Sen ser vi gärna att samtliga byggnader används vid framtida skördefester och julmarknader som 

förhoppningsvis kommer att anordnas vid hembygdsgården! Det finns också planer på att återskapa

delar av den gamla skolträdgården samt plantera fruktträd med ympningar från lokala sorter, som 

t.ex. Mobergspäron och andra unika sorter från den gamla fruktträdgården vid Sör Hovberga 

herrgård.

Kulturhusen	vid Skolgården – vår	vision
Vi önskar innerligt att dessa kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska kunna bevaras för framtida 

generationer genom varsam renovering med traditionella metoder och material. Och att det ska bli 

möjligt att öppna upp dem för publik verksamhet och samtidigt skapa en spännande kulturhistorisk 

mötesplats med nya typer av arrangemang och aktiviteter.

Under arbetets gång planerar vi att ordna öppet hus och föreläsningar i t.ex. timmerhantverk, 

rödfärgskokning och gärdsgårdsbygge som allmänheten har möjlighet att delta i, i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

När projektet är genomfört har vi skapat ett kulturcentrum som många kan få glädje av. Kulturhusen 

vid den gamla Skolgården i Tärna kommer att vara ett självklart utflyktsmål. Vi har ökat vårt 

besöksantal markant, har fler spännande arrangemang samt skapat förutsättningar för lokalt 

företagande och nya arbetstillfällen. 

Kulturhusen vid den gamla skolgården i Tärna blir en stolthet både för Tärna, Sala kommun och 
Västmanlands län!


