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Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-03

Tid och plats
Beslutande

Ärende
KS/2022-0298

2022-05-03 kl 11.00–12.00
Kommunfullmäktigesalen

Ledamöter

Kerstin Karlsson (L)
Mats Granberg (S), ordförande
Åsa Torstensson (C), vice ordförande

Justeringens tid och plats

2022-05-10 Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Jessica Corneliusson

Paragrafer

33

Mats Granberg
Kerstin Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-03

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-10

Protokollets förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

Jessica Corneliusson

Datum då anslaget tas ned

2022-06-01
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Övriga deltagare

Justerandes signatur

Tove Meyer, kulturansvarig
Karolina Berggren, kommunjurist
Inger Svensson, Skee Hembygdsförening
Jessica Corneliusson, sekreterare

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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KS/2021-0509

KSkfu § 33

Statarlängan Blomsholm

Kultur- och fritidsutskotts beslut

att bevilja samlingslokalsbidrag på 75 000 kronor till Skee Hembygdsförening
under förutsättning att pengarna används, som en del tillsammans med
Länsstyrelsens medfinansiering, till omläggning av taket på Statarlängan
Blomsholm.

Sammanfattning av ärendet

Statarlängan Blomsholm som ägs av GLG Fastigheter och arrenderas av
Strömstads kommun är i behov av omläggning av tak eftersom det under
sommaren 2021 regnande in på flera ställen, delvis pga bristande underhåll. Skee
Hembygdsförening driver idag våffelcafé och verksamhet i Statarlängan och
erhåller årligen ett driftsbidrag av kommunen. Statarlängan ligger i ett område
som av Länsstyrelsen är utpekat som riksintresse pga unika lämningar och unik
säterimiljö. Fastighetsägaren har idag inget intresse i att lägga medel på
underhållet av byggnaden utan lämnar över ansvaret på Strömstads kommun.
Kulturansvarig har tillsammans med Skee Hembygdsförening sökt medel av
Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen och erhållit 275 000 kr i bidrag.
Omläggningen av taket beräknas kosta cirka 350 000 plus ev extra kostnader för
materialpriser som stigit. Medlen måste användas i år 2022 och rekvireras i
efterhand. Om det är Strömstads kommun eller hembygdsföreningen som blir
beställare av arbetet diskuteras.
Avtalet mellan GLG Fastigheter och Strömstads kommun har löpt ut och det
kommande avtalet måste ses över, huruvida och i vilken mån Strömstads kommun
ska ta på sig underhåll.
Representanter för kultur- och fritidsutskottet ska inleda dialog med
fastighetsägaren.

Beslutsgång

Efter diskussion enades kultur- och fritidsutskottet om ett gemensamt förslag till
beslut, att bevilja 75 000 kronor till Skee Hembygdsförening under förutsättning
att pengarna används, som en del tillsammans med Länsstyrelsens
medfinansiering, till omläggning av taket på Statarlängan Blomsholm.

Beslutet skickas till

Skee Hembygdsförening
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

