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Anteckningar från webbmöte angående Bygdegården Koggen
tisdagen den 23 februari kl 14-15 2021
Ulph Lundgren bjöd in genom Teams
Följande deltog

• Ulph Lundgren Bygdegårdarnas Riksförbund, verksamhetsutvecklare fastighet och miljö,
ulph.lundgren@bygdegardarna.se 08-440 51 90
• Anna-Lena Nilsson, medlemsfrågor med erfarenhet från ideellt arbete med ny bygdegård på
Tynningö anna-lena.nilsson@bygdegardarna.se 08-440 51 90
• Maria Bergström, sammankallande, Föreningen Kulturarv Djurhamn, maria.b@bergstroms.org
• August Boj, ordf. Föreningen Kulturarv Djurhamn, august.boj@gmail.com
• Carin Mogerud, Föreningen Kulturarv Djurhamn, destinationsutvecklare, info@vitagrindarna.se
• Anne Lindholm, ekonom, Djurö Byalag, anne_ett@hotmail.com
• Claes Fellbom professor em i operaregi, ungdomsverksamhet, fellbomclaes@gmail.com

1.

Inledning
Maria öppnade mötet och hälsade välkommen. Nya deltagarna presenterade sig.
• Anne är nybliven pensionär och har tidigare arbetat som ekonom på HSB med nyproduktion.
August påpekade att det var Anne som föreslog att Bygdegården Koggen borde placeras på
strandtomten istället för på den mer svårtillgängliga föreningstomten. Anne menar att genom
det nya läget kommer Koggen smälta in som en del i en helhet med kommunens intilliggande
utegym, idrottshall, skola, förskola och bibliotek.
• Claes är bl a professor em i operaregi, har grundat Folkoperan och har engagerat sig stort i
det lokala föreningslivet genom ett stort antal teateruppsättningar som lockat stor publik.
Claes ser Bygdegården Koggen som en möjlighet till ungdomsverksamhet som kan bidra till
meningsfull fritidsverksamhet.

2.

Kontakt med köpare av mark och byggnader, Skärgårdskyrkans församling.
• Maria håller kontakt med Skärgårdskyrkans församlingsledning som är inne i slutförhandling
med det byggföretag som kommer att köpa mark och byggnader.
• Först då köpet är klart är det möjligt för oss att förhandla med byggföretaget om att överta
Skärgårdskyrkans byggnad med två bodar. Vår utgångspunkt i förhandlingen är att vi erbjuder
oss att rensa tomten från byggnader. På tomten kommer vård-/omsorgsboende senare att
uppföras. Detaljplanen beräknas bli fastställd i december 2021.

3.

Kontakt med Värmdö Kommun, inledande process
Vår förening har skickat en skrivelse till Värmdö kommun med ansökan om att få uppföra den
aktuella Skärgårdskyrkans byggnad på strandtomten. Chefen för kultur- och fritidskontoret,
Fredrik Nornvall, har bekräftat mottagandet, sett till att skrivelsen har registrerats som ärende
och lämnat den som underlag för en punkt i kultur- och fritidsnämnden kommande möte.

4.

Möjlighet till 50% bidrag från Boverket för upp- och nedmontering av byggnad
Frågan om Boverkets bidrag inte bara gäller för nybyggnad utan även kan gälla för upp- och
nedmontering av byggnad besvarades av Ulph:
• Bidraget på 50 % avser den totala byggkostnaden, markarbeten, grundarbete, uppförande av
byggnad, transporter m m. Således inget hinder att även avse upp-/nedmonteringskostnader.
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• Viktigt att veta är att om man vill hålla kommunens bidrag på 30 % nere ska den totala
byggkostnaden slimmas eftersom kommunens insats på 30 % av den totala byggkostnaden
som redovisas till Boverket inte går att förhandlas ner.
• Det är viktigt att lösa ekonomin på ett kreativt sätt så att alla möjligheter till finansiering
undersöks samtidigt som ansökningar till Boverket och kommunen uppfyller alla krav.
5.

Önskad överenskommelse med Värmdö kommun
Frågan diskuterades:
• Ett mål är att få maximal kontroll över lokalerna, ett annat är att löpande kostnader för
framtida skötsel och underhåll hålls nere.

6.

Möjlighet att driva projektet som del av Bygd för Bygd
Bygd för Bygd drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Länsstyrelsen
Stockholm, Region Stockholm och Landsbygdsprogrammet. Målet med projektet är att skapa
och bidra till finansiering av lokalt förankrade utvecklingsprojekt som gemensamt kan bidra till
bättre förutsättningar för människor och företag att bo och verka på landsbygden i länet.
Värmdö kommunledning har föreslagit Länsstyrelsen att Djurö ska vara en av de orter som bör
prioriteras. En arbetsgrupp har bildats med representanter från Länsstyrelsen, Värmdö
kommuns plankontor, Djurö Byalag, Kulturarv Djurhamn m fl. Bygdegården Koggen är ett av
flera förslag som diskuteras. En bred lokal förankring är ett krav för de delprojekt som slutligen
väljs ut.

7.

Samordning mellan de ideella föreningarna
Att flera lokala föreningar står bakom KOGGEN-projektet stärker möjligheterna till genomförande. Kulturarv Djurhamn är tänkt som projektets huvudman. Anne representerar Djurö Byalag
och förhoppningen är att Claes och Peter Bergman på sikt ska representera Djurö Konst &
Kultur. Ett annat sätt är att intressera Föreningen Mötesplats Stavsnäs att gå med i projektet.
Om det är möjligt innebär det att 17 lokala verksamheter, föreningar (bl a Kulturarv Djurhamn,
Djurö Byalag och Konst & Kultur), företag och Djurö- Möja och Nämdö församling stödjer
Koggenprojektet. Därigenom skulle projektet få den breda förankring som Bygd för Bygd kräver.

8.

Övriga frågor
• Vid diskussion om Koggens placering på strandtomten påpekade Claes att strandskyddet
troligen inte gäller då marken redan är ianspråkstagen.
• Anna-Lena tipsade om två dokument värda att ta del av. Dels en studie från SLU om projektsamverkan, https://stud.epsilon.slu.se/6585/1/eneman_e_140407.pdf. Dels ett underlag om
det bygdegårdsprojekt på Tynningö som Anna-Lena ledde (kan läggas ut på vår hemsida
under Koggenprojektet).

9.

Tid för kommande möte
• Internt webbmöte: tisdagen den 16/3 kl 10. Maria bjuder in.
• Webbmöte med Ulph och Anna-Lena: tisdagen den 6/4 kl 14. Ulph bjuder in.

10. Mötet avslutades.
August Boj
Vid pennan

Maria Bergström
Sammankallande
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