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 Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 
 
Ansökan från Bälinge bygdegårdsförening om investeringsbidrag 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
  
att bifalla Bälinge bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag med 865 950 kronor, 
att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, under förutsättning att 
Boverket beviljar sin del av sökt investeringsbidrag. 
 
Ärendet 
Bälinge bygdegårdsförening har den 4 mars 2011 inkommit med en ansökan om 
investeringsbidrag på 900 000 kr avseende investering för att dels bygga om köket i gården 
dels bygga till ett förråd. Tillbyggnaden behövs då befintligt förråd tas i anspråk vid 
ombyggnationen. Totala investeringen är uppgiven till 2 886 500 kronor (bilaga 1). 
 
Bälinge bygdegårdsförening söker investeringsbidrag från Boverket på 50 procent av 
investeringskostnaden vilket motsvarar 1 443 250 kronor. Föreningen lägger själv till 100 000 
kronor i form av eget arbete. Föreningens insats motsvarar ca 3,5 procent av investeringen.  
 
Bygdegården används för fester, musikunderhållning, sammanträden, utbildningar, bröllop 
och andra sammankomster och har ett stort värde som en lokal samlingspunkt och för 
föreningslivet. Föreningen har redovisat att bygdegården ligger i ett geografiskt läge där den 
försörjer samhällen, Bälinge och Lövstalöt, motsvarande 6000 personer med samlingslokaler. 
I området finns endast en ytterligare samlingslokal och det är kyrkans församlingshem. 
 
Föredragning 
Syftet med investeringen är att åtgärda bristerna i befintligt kök så det ska klara dagens krav på 
ett tillagningskök samt att det finns ytor att hantera mat för större sällskap. Åtgärderna är ett led 
i att kunna fortsätta fungera som en samlingslokal för bygden. 
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Medlemmarna i bygdegårdsföreningen tar själva ansvar för bygdegårdens skötsel och 
underhåll. Ett flertal åtgärder har gjorts under senare tid för att bygdegården ska fylla sin 
funktion. Bland annat har tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättrats, 
gården målats om ut- och invändigt samt en bergvärmepump installerats. 
 
En fortsatt användning av bygdegården på det sätt som den hitintills nyttjats förutsätter de 
investeringar som föreningen föreslagit. För att föreningen ska kunna få bidraget från 
Boverket krävs att kommunen lämnar ett bidrag motsvarande minst 30 procent av 
investeringsutgiften. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Investeringsbidraget kan finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. 
För 2011 finns två miljoner kronor avsatt. Ansökan från Bälinge bygdegårdsförening ryms 
inom kommunstyrelsen medel för 2011. Inga andra bidragsbeslut har tagits under 2011.  
 
Ur dessa medel ska finansieras bidrag med 360 000 kr till Läbyvads hembygdsförening som 
kommunstyrelsen tillstyrkte den 3 mars 2010 och som därefter behandlats av Boverket. 
Bidraget kommer, i enlighet med Boverkets föreskrifter,  att rekvireras när projektet är 
fullföljt vilket beräknas ske detta år. 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
































