
 

 

Rapport: Gunnes lada 

Vad har hänt? 

Gruppen har haft minst ett fysiskt möte och dessutom telefonmöte och annan korrespondens 
medlemmar emellan. 

Ladan har mätts upp, dokumenterats för att bedöma skadornas omfattning.  Ett mycket snyggt 
underlag har tagits fram som sedan legat till grund för det förfrågningsunderlag som gott ut till fyra 
hantverkare. 

Jon Åhlund Byggnadsvård, Claes Mård Husrestauratören Affinera AB, Björn Roman Romantimmerhus 
och Tobias Karlsson S H Bygg.  Dessutom en kollega till SH Bygg som eventuellt kommer lämna offert. 
(Av dessa företag har förutom Åhlund som varit där tidigare endast ett besökt ön under året.) 

Dessa hantverkare är av Länsstyrelsen godkända hantverkare för att göra kulturrenoveringar. 

Parallellt med att ladan dokumenterades, arbetade några med att ta reda på vilka vägar som finnas 
möjliga för att söka bidrag till detta projekt. Dels var vi i kontakt med gruppen på Ingmarsö som 
arbetat med liknade frågor där. Vi har också varit i kontakt med såväl kommun som Länsstyrelsen. Vi 
har även haft kontakt med Roslagens sparbank som visade sig positiva till en viss delfinansiering. 

Vi befinner oss nu i en situation där vi före mars månads utgång måste kunna lämna in en ansökan till 
Länsstyrelsen. I bästa fall har två möjligheter att få bidrag, var och en förutsätter att den andra har 
gått med på projektet. Vilka kostnader som återstår efter ett eventuellt godkännande därifrån 
återstår att se. Frågan är då om Roslagens sparbank kan täck den delen eller delar därav och att ÄNF 
går in med en del. Antingen genom egna medel eller tillskott från medlemmar. 

För att komma vidare i processen just nu måste vi under de närmaste dagarna få in svar på våra 
offertförfrågningar. Dialogen pågår. 

Vår förhoppning är att vi till den 16 mars eller däromkring skall ha fått en offert som utgör ett 
underlag för att gå vidare med en ansökan till länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


