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FÖRFRÅGANOMDISPOSITIONAVFÖREMÃLTILLVÄSBY
KUNGSGÅRD

SalaHembygds-och fornminnesförening har inkommit med en förfrågan om att
få disponera föremål som finns i Sala kommuns ägo, för att möjliggöra att

föremålen visas för allmänheten på Väsby Kungsgård.

De föremål som avses är två processionsstavar från 1700-talet, som senast

användes vid jubileet 1924, samt Bergmästarstaven i silver som tidigare var

placerad i GustafAdolfssalen på Rådhuset.

Jagdelar uppfattningen att det vore lämpligt att dessaintressanta föremål fanns
till beskådandepå Väsby Kungsgårdsåatt fler personer fick möjlighet att se dem.

Innan föremålen placeraspå Väsby Kungsgårdskall dock en överenskommelse
mellan parterna befästas via avtal där bl a skyddsnivåer, ansvarsförhållanden och

försäkringsskydd regleras där även frågor om transport av föremålen ska ingå.

Sala Hembygds- och fornminnesförening ska redovisa att man har rätt och

tillräckligt försäkringsskydd, bl a försäkringsbelopp på ansvarsförsäkringen
utifrån överenskommelsen i avtalet.

Salakommuns säkerhetschefskall besikta och godkänna lokalerna innan utlåning
sker.

Med hänvisningtill ovanståendeföreslår jag att ledningsutskottet hemställer att
kommunstyrelsen beslutar

att Sala Hembygds- och fornminnesförening ges rätt disponera de två

Processionsstavarnaoch Bergmästarstavenför visning på VäsbyKungsgårds
museum

att uppdra till kommunchefen

att ta fram ett avtal att tecknas mellan Salakommun och SalaHembygds-och
fornminnesförening som reglerar bl a skyddsnivåer,ansvarsförhållandenoch
försäkringsskyddsamt

att tillse att kommunens säkerhetschef besiktar och godkänner lokalerna innan
utlåning sker.

   
CarolaGunnarsson(

Kommunstyrelsensordförande
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Förfrågan: Disposition av föremål till Väsby Kungsgård

2 processionsstavar (se bif bild ) frän 1700-talet, som för närvarande är placerade i arkivet.

Stavarna användes senast 1924 vid jubileet när Gustav V talade från den uppbyggda tribunalen

på torget och syns på målningen som idag finns på Väsby ( se bild).

Bergmästarstaveni silversom ligger undanstoppadi kassavalvpåSalaSparbank,
är tänkt att förvaras i befintlig säkerhetsmonter ( krossäkert glas) tillsammans med en halv

silvertacka i råsilver från gruvan och ett silverfat tillverkat av andra halvan.

Vi har en önskan att de ovannämnda stavarna skall disponeras av Väsby Kungsgårds museum till

allmänt beskådande så som bysten av Gustav ii Adolf är idag. Pådetta sett knyter man samman

Silvergruvan,Väsbykungsgårdoch staden medvarandra.
Kungsgården har skyddsklass 1, reglade dörrar och fönster samt larm till Securitas.

Thomas Ahlin

Ordförande  
Salal-Iembygdoch Fornmi1111es1°örct1ing,Väsby Kungsgård


