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Angående entre från Karlagatan till Aguelimuseet 
Under 2011 utfördes en ombyggnation av Täljstenen för att ungdomslokalen skulle 
flytta in. Beställare av arbetet var dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen. I 
samband med ombyggnationen beställde de en "förstukvist", som skulle byggas vid 
ungdomslokalens entre. Sala konstförening Aguelimuseet hade framfört ett 
önskemål om att ett tak skulle byggas över entren till Aguelimuseet. Kultur- och 
fritidsförvaltningen som är vår hyresgäst i byggnaden, ville då att tillbyggnaderna 
vid de båda entreerna skulle ha samma form. Ett ritningsförslag på utbyggnaderna 
togs fram och godkändes av kultur- och fritidskontoret 

En bygglovansökan med tillhörande ritningsförslag lämnades in till dåvarande bygg
och miljö nämnden. Bygglovet beviljades utan något som helst ifrågasättande från 
handläggande tjänstemän på bygg-och miljöförvaltningen om att det 
kulturhistoriska värdet skulle minskas med de föreslagna tillbyggnaderna. Yttrandet 
från bygglovhandläggaren och byggnadsinspektören, som konstföreningen bifogar i 
sin skrivelse kommunstyrelsen är daterad i september 2012 och tillbyggnaderna 
uppfördes under hösten 2011 och våren 2012. 

Sommaren 2012 blev chefen för lokalförvaltarna inbjuden till ett möte med 
Konstföreningen angående ovan nämnda "förstukvist". Konstföreningen 
informerades då om att kultur- och fritidskontoret är vår hyresgäst och alla 
önskemål angående tillbyggnaderna måste gå via dem. Lokalförvaltarna har haft 
kontakt med tillförordnad chef och han säger att kultur- och fritid inte kommer att 
bekosta någon rivning av den uppförda "farstukvisten". 

Tekniska kontoret har inte för avsikt att budgetera för en rivning enligt 
Konstföreningens önskemåL Sen får framtiden visa om det skall tillkomma några 
förändringar i samband med utredandet av kulturkvarteret Täljstenen. 
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Våren 2012 påbörjades och slutfårdes byggandet av en "farstukvist" vid entren från 
Karlagatarr till Aguelimuseet. Ingen kommunikation skedde med Sala Konstförening innan 
byggandet påbörjades. Föreningen framförde sina synpunkter till kultur - och 
fritidsförvaltningen när detta hände. Farstukvisten passar inte på byggnaden. 

I juni och september 2012 hade fåreningen möten med representanter från kultur och fritid, 
tekniska kontoret och byggenheten. Byggenhetens representanter menade i sitt yttrande 2012-
09-20 att" tillbyggnaden minskar således byggnadens kulturhistoriska värde och upplevelsen 
av dess karaktär påverkas negativt." (Yttrandet bifogas denna skrivelse) 

Föreningen lovades återkoppling från kultur och fritid om hur det skulle bli med entren. 

Ny kontakt togs av fåreningen med kultur och fritid senhösten 2012 for att fråga efter det 
utlovade beskedet. Då uppmanades fåreningen skriva till kommunen får att ta bort 
farstukvisten, på fåreningens bekostnad, prisuppgift från kultur och fritid 75.000 kr. 

Föreningen har haft underhandskontakt med tekniska kontoret får att påtala att det måste vara 
fel att fåreningen bekostar detta får att handläggningen av byggandet inte skett efter "konstens 
alla regler" Beskedet från tekniska är att kommunen gjort rätt, fåreningen f'ar betala om 
farstukvisten skall tas bort. 

Styrelsen for Sala Konstforening beslutade på styrelsemöte den 21 januari 2013 att skriva till 
Kommunstyrelsen i Sala Kommun får att påtala denna orimlighet. Styrelsen vidhåller att 
entren ska göras om enligt yttrandet från byggenheten och att detta är en angelägenhet får Sala 
kommun. 

För Sala Konstfårening Aguelimuseet 

etv.-·~~A-6~ 
Christina Öström 
V. ordfårande 

Bilaga: Yttrande från Byggenheten 2012-09-20 till Roger Nilsson fritidsintendent 
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Ang. farstukvist till Aguelimuseet, Karlagatan, kv. Täljstenen 

Från Sala konstförening har inkommit klagomål på den s.k. farstukvist som byggts 

som ny huvudentre till Aguelimuseet, från Karlagatan. Entren har beviljats bygglov, 

men konstföreningen anser att entn\n passar byggnaden dåligt och ger museiverk

samheten en dålig inramning. 

Byggnaden ligger inom fastigheten Täljstenen 1, som är en sammanslagning av flera 

fastigheter och nu benämns Kulturkvarteret Täljstenen. Den aktuella byggnaden är i 

sig också en sammanslagning. Den södra delen byggdes som elverk 1901 med gene

ratOI·er som drevs med ånga. Byggnadens norra del byggdes som brandstation 1934. 

De båda byggnaderna sammanbyggdes 1959. Trots detta har byggnaden en enhetlig 

framtoning och alla tillägg bör göras med respekt. 

Ur stads- och byggnadssynpunkt kan konstateras att den entre som blivit byggd är 

en standardlösning som passar dåligt in på den plats utmed Karlagatan där den nu 

finns. Lösningen är bra i så måtto att den skapar en tillgänglig entre, men den över

dimensionerade tak- och staketkonstruktionen bryter den långa och släta fasadlinje 

som är ett viktigt karaktärsdrag för byggnaden och dess arkitektoniska uttryck. 

Byggnaden är rödmarkerad i den kulturhistoriska byggnadsinventering som genom

förts i Sala innerstad och har således uppmärksammats som en byggnad med sär-
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skilt värde för stadsbilden. Tillbyggnader eller ombyggnader som görs på denna 

byggnad är därför av betydelse för miljön och staden. Tillbyggnaden minskar såle

des byggnadens kulturhistoriska värde och upplevelsen av dess karaktär påverkas 

negativt. 

Det vore önskvärt att entren avlägsnades och att enbart den platta och ramp som 

gör museets entre tillgängligt behålls. På sikt bör en mer permanent ramp, förslags

vis i sten, utföras. I den mån verksamheten kräver någon form av skärmtak bör detta 

utföras som ett plantak, lämpligen med inspiration hämtad från det skärmtak som 

finns på byggnadens norrsida. Lösningen bör vara diskret och anpassad till byggna

dens förutsättningar. 
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