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Djurhamn 2021-02-17

Värmdö kommun
Att. Fredrik Nornvall
Kultur- och fritidskontoret
134 81 Gustavsberg

Önskemål om samråd om att uppföra byggnad på kommunens mark på Djurö
Efter samråd med Djurö Byalag föreslår vi att uppföra en bygdegård i sluttningen på gränsområdet
4:376 nr 2 samt 4:242 nr 1 med samlingssal för större grupper upp till cirka 150 personer. I och
med anslutningen till den stora plana ytan skapas ett naturligt samband där både unga och gamla
kan samlas för möten och annan verksamhet till exempel scouter, kyrkans basarer, marknader,
amatörteater, idrottsföreningar, utövande av lättare gymnastik och annan ideell verksamhet.
Detta skulle väl harmonisera med det fina utegymmet som redan finns och möjliga aktiviteter för
skolan. Det vackra läget skulle även vara attraktivt att komplettera med en ny grillplats och
picknickbord. Platsen har potential att bli en samlingsplats för alla i närområdet samt för den
turism som finns och kan utökas.
Behovet av en samlingssal har funnits länge och för tio år sedan fanns det långt framskridna planer
på att bygga en offentlig samlingslokal med kommunikationscenter för Djurö, Vindö och
Stavsnäsområdet. Den arbetsgrupp som då utarbetade förslaget startade med att tillfråga det
tjugotal föreningar som fanns inom området. Samstämmighet rådde om att behovet av en större
samlingssal var stort. Det tycks inte ha minskat sedan dess. Nu har en annan arbetsgrupp inom
Föreningen Kulturarv Djurhamn som tagit upp frågan på nytt och vi har sett sig om efter lämpliga
förebilder.
En intressant förebild är Skärgårdskyrkan i Hemmesta. Storlek och planlösning för den byggnaden
är det vi önskar oss här på Djurö och eftersom den byggnaden enligt planerna kommer att
monteras ned för annan bebyggelse vill vi undersöka möjligheten att få kommunens stöd för en
sådan lösning. I slutet av 2021 kommer detaljplanen för området där den ligger att vara klar.
Planen är att bygga flerfamiljshus där och därmed kommer Skärgårdskyrkan att skaffa sig nya
lokaler. Vi uppfattar möjligheten att montera ned byggnaden och därefter montera upp
byggnaden på föreslagen plats är god. Byggnaden är prefabricerad i moduler, den av hög kvalitet
och inte mer än 16 år gammal.
Vår förening är medlem i Bygdegårdarna Riksförbund, vars uppgift är att stödja och stärka bygden
och dess invånare genom att bistå med föreningsdrivna allmänna samlingslokaler – öppna för alla
med en demokratisk värdegrund. Vi är även medlem i Sveriges Hembygdsförbund, vars uppgift är
att skapa kulturarv under mottot ”En levande hembygd öppen för alla” (verksamheten är att
beskriva, dokumentera, tillgängliggöra gångna tiders spår och uttryck, vilket bidrar till ett hållbart
samhälle, såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Både Bygdegårdarna Riksförbund och
Sveriges Hembygdsförbund är informerade om planerna på Djurö. Om vi kan få kommunens stöd
för fortsatt planering vill vi driva arbetet som en del inom projektet Bygd för bygd som nyligen har
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inletts. Detta förslag har nämnts i en skrivelse som har skickats till samtliga lokalpolitiker i
Värmdö.
Genom denna skrivelse vill vi få till stånd en dialog för att diskutera möjligheten att arbeta vidare
med vårt förslag.
Arbetsgruppen för Bygdegården KOGGEN
Maria Bergström, sammankallande
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