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Sala  kommuns  bidrag till Sala hembygds- och fornminnesförening
med  anledning av  Väsby Kungsgård

Den 19 september år 1961 träffade Sala  kommun  en överenskommelse tillsammans

med Sala hembygds— och fornminnesförening gällande underhåll av Väsby

Kungsgård, bilaga 1. Avtalet uppdaterades den 18 juni år 1981 och  kommunen  har

sedan dess överlåtit åt föreningen att underhålla  fastigheten i  enlighet med avtalets
3 §  i bilaga  2.

Med anledning av överenskommelsen åligger det  kommunen  att årligen, via

fastighetsenheten, besiktiga fastigheterna på Väsby Kungsgård och därefter lämna
ett årligt bidrag för underhåll av fastigheterna.

Under 2019 har Sala hembygds— och fornminnesförening redovisat kostnader (se

bilaga 3) för Väsby Kungsgård som uppgår till 292 609 kr. Kostnader utgörs av

drifts- och investeringskostnader.

Med anledning av det avtal som träffats mellan Sala kommun och Sala hembygds-

och fornminnesförening beträffande underhåll av Väsby Kungsgård föreslås att
kommunstyrelsen beslutar

AL utdela 292 609 (tvåhundranittiotvåtusensexhundranio) kr i ersättning till

föreningen för de omkostnader som föreningen haft med anledning av underhållet

av Väsby Kungsgård under år 2019.
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SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0224-74 70 00

Box 304 Fax: 0224-188 50

733 25 Sala kommun.info©sala.se
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Närvarande: Herrar Öhman, Eklöf, Israelsson, Johansson omfi:
Söderström (t.o.m. § 514) samt stadskemrer Nyberg, byggnadschefSA! A  KOM?l f*åUN 0 st so buds ark.MWWWWWmhuummmmm arlsson o  h  ad m man Wijkm
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Ang. Väsby
kungsgård.
Dnr  192/58
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Vid behandlingen av ärendena t.  o  m.  §  515 var dessutomlwrn

wartz närvarande.

Vidare närvaro direktö Gösta Colliander och fabrikör Eimm!

Johansson vid behandlingen av ärendet under  §  510 och disponent?

äv
. .-"nfx.-

!!; äv.

Edvin B. Johanson, fabrikör Einar Johansson och lantbrukare Anhm
Fågelsbo vid behandlingen av ärendet under  §  515.

Sammanträdestid; Kl; 14.00-17.45.

Företogs till behandling fråga om stadens övertagande av
derhållet av. Väsby kungsgård med tillhörande trädgård.
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Vid behandlingen av detta ärende deltago såsom representmh!ö
!  tar för Salabygdens Fornminnesförening direktör Gösta Collianduå

och fabrikör Einar Johansson.

! Herr ordföranden erinrade om att frågan tidigare diskutee W
'  rats med representanter för föreningen, enär fastighetsskötsslmgl

visat sig bliva alltför betungande för föreningen. Emellertid

vift
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vidd—& ..hade avgörandet av frågan uppskjutits i avvaktan på ordnande avf

lagfartsförhållandena betraffande kungsgården och dessutom ha— '!
de frågan sammanförts med fråga om stadgeändring. Det vore dock
angeläget att frågan om fastighetsskötssln bleve avgjord och
detta borde kunna ske oberoende av övriga angivna frågor._Herr
ordföranden erinrade vidare om att drätselkammaren vid behand-
lingen av förslaget till utgifts— och inkömststat för år  1960
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framhållit att det finge anses vara rimligt att staden på något
sätt tillsége. att byggnaderna icke förstördes. Frågan vorezm.hd
detta skulle ske.

vd!
Herr Colliander vitsordade att föreningen icke kunde klara!

! fastighetsunderhållet utan hjälp av staden och framhöll att de'&
reparationer, som med anslag av staden hittills utförts, skulle

!  ha blivit avsevärt dyrare om de uppskjutits. Emellertid erfordÅ
rades ytterligare reparationer för att kungsgården skulle kommlä'

?  i ett verkligt representativt skick. Föreningen sågs helst attd'
staden åtoge sig underhållet ej endast av byggnaderna'utan ävöö

av trädgården Så att denna kunde försättas i ett värdigt skick?.
Större delen av medlemsavgifterna, mera än 5  000 kronor per än?;
åtginge till el- och vattenavgifter. Vidare kostade vaktmästa—u

dren 80 kronor per månad Om föreningen kunde få hiäln äVnn +n1a
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Föreningens samlingar skall förvaras på Väsby Kungsgård med tillhöran

byggnader samt i lokaler som kan ställas till föreningens förfogande eller

förhyras
Samlingarna skall hållas tillgängliga för allmänheten i den utsträckning och""

form som föreningens styrelse finner möjlig. Så långt möjligt skall de också

hållas tillgängliga för forskning och andra studier.

Samlingarna bör kompletteras med föremål, främst från bygden, genom

gåvor, depositioner eller köp- allt 1 den utsträckning tillgängliga resurser

medger, varvid hänsyn skall tas till förvaring, underhåll, vård och möjlighet

till presentanon för allmänheten Villkor som fästes vid gåvor och .

depösitioner 'Skall noga overvagas för att i framtiden rätt kunna iaktta-s."

Byte eller forsaljmng "av föremål, varav föreningen äger flera exemplar, får

ske under förutsättning att föremålen inte lämpligen bör presenteras

tillsammans med flera exemplar Detta stadgande gäller inte skänkta föremål..- .

Innan bes1ut 1 sådant ärende fattas av styrelsen skall frågan noga övervägas

och samråd ske med 1 52 nämnda myndigheter och organisationer.

'  Föreningen tillhöriga föremål får deponeras för 1 varje fall viss begränsad tid

hos museum, bygdegård eller liknande som önskar visa föremålen för

allmänheten.
q
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Fastigheter

Föreningen äger Väsby Kungsgård med tillhörande byggnader och skall.

dessutom kunna förvalta byggnader och lokaler. som kan ställas till

förfgogande eller skänkas till föreningen.

Lokaler 1 Kungsgården liksom dess uteområden skall 1 den utsträckning

föreningens styrelse" finner. ___rnöjligt, ställas till förfogande för

sammanslutnmgars och enskildas sammankomsten

§5 ' '
Fonder

Föreningen skall förvalta de fonder som stiftats och överlämnats 1 dess vård.

Stiftarens stadgande skall noga iakttas.

Årsm, ötet beslutar om föreningens rätt att motta erbjuden fond.

Förteckning över fonder samt redovisning över deras ställning skall visas vis'

årsmötet.
Revision av fondernas förvaltning sker i samband med revision av '

föreningens övriga räkenskaper.
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Avtal — Väsby Kungsgård

Mellan Sala  kommun genom dess kommunstyrelseoch Salabygdens
Fornminnesförening har under förutsättning av kommunfulle
mäktiges i Sala godkännande träffats följande överenskommelse
rörande underhållet av Väsby Kungsgård. - ,

§ 1. B nadsunderhåll

Det åligger fornminnesföreningen att i samråd med fastig—
hetskontoret ombesörja såväl löpande som avsynat under—
håll av byggnaderna. För byggnadsunderhållet utgår ett
årligt anslag från kommunen. Anslaget disponeras i sin
helhet av fornminnesföreningen och utbetalas enligt gängse
normer för kommunala bidrag till föreningar.

5 2. Fastighetssxn

§  3.

Fastighetssyn skall utföras senast under april månad varje
år. Vid denna skall medverka representanter för fastighets—
utskottet, fastighetskontoret Och fornminnesföreningen.
Fastighetsutskottet kallar till fastighetssyn. Protokoll
från fastighetssyn skall ligga till grund för budgetering
av anslag för byggnadsunderhållet.

Markunderhåll

Det åligger fornminnesföreningen att ansvara för skötseln
av trädgården och intilliggande områden (se bilagda karta).
För skötseln utgår ett årligt anslag från kommunen. An- '
slaget disponeras i sin helhet av fornminnesföreningen och
utbetalas enligt gängse normer för kommunala bidrag till
föreningar. '

§ 4. Redovisning

Det åligger fornminnesföreningen att i samband med före—
ningens årsmöte till kommunen årligen redovisa utförda
arbeten på såväl byggnader som trädgård.

5 5. Uppsägning

Detta avtal, som gäller tills vidare, kan bringas attupp—
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höra vid årsskifte efter uppsägning av  endera  parten

minst fyra månader dessförinnan.

Sala den 18 juni  1981.

   

ommuns elsen För Salabygdens Fornminnesförening
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Prel. Fastighetskostnader/år

Elavgift

Vatten, avlopp, sopor

Larm, Anticimex, övriga kostnader

Försäkring

Förbrukning, underhåll

Nytt tak på Kungsgården. En femårsplan

Summa Fastighetskostnad

2  (2)
2019-12-02
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73 000,00

7 500,00

39 000,00

22 109,00

41 000,00

110 000,00

292 609,00
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