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TJÄNSTESKRIVELSE 
2018-10-29 
Kultur- och fritidskontoret 

Enhörna Kommundelsnämnd 

 
 
 
Ansökan om bidrag för energibesparande åtgärder på Över-Enhörna 
bygdegård 

Dnr: EN 18/57 

Sammanfattning av ärendet 
Över-Enhörna bygdegård byggdes år 1937 av kyrkliga syföreningen i Över-Enhörna på initiativ 
av grevinnan Aminoff på Horns Säteri. Lokalen skänktes till Enhörna församling då 
syföreningen upphörde 1976 och Enhörna församling har nu återbördat gåvan till Över-Enhörna 
bygdegårdsförening som startade 2016. Föreningen äger i dagsläget fastigheten. Fastigheten har 
ett omodernt och energikrävande värmesystem som de vill byta ut mot en energisnålare lösning. 

Enhörna Bygdegård har ansökt om bidrag hos Boverket för att installera nytt värmesystem. 
Boverket beviljar endast bidrag om kommunen bistår med 30 % och föreningen själv med 20 % 
där föreningens del kan även bestå av utfört arbete. Föreningen ansöker om bidrag för den del 
som boverket kräver att kommunen finansierar. 

Beslutsunderlag 
-Ansökan om bidrag för energibesparande åtgärder på Över-Enhörna bygdegård nr 1 
daterad 20180624 
-Ansökan om bidrag för avlopp och energibesparande åtgärder på Över-Enhörna bygdegård nr 2 
daterad 20181011 
-Offert Över-Enhörna Bygdegård 
-Kultur-och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-29 

Ärendet 
Enhörna Bygdegård har ansökt om bidrag hos Boverket för att installera nytt värmesystem. 
Boverket beviljar endast bidrag om kommunen bistår med 30 % och föreningen själv med 20 %, 
föreningens del kan även bestå av utfört arbete.  

Åtgärderna är angelägna då uppvärmningen är en stor kostnad för bygdegårdsföreningen.  
Idag värms byggnaden upp av gamla elradiatorer, sk kamflänselement, med endast grovinställda  
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termostater. Alla rum har separata inställningar, vilket gör att många element glöms bort när 
värmen sänks t ex toaletterna.  

Tätning av fönster, dörrar mm kommer att göras, men det är av största vikt att lokalen också får 
ett fungerande värmesystem. Ett system enligt bifogade offert kommer minska negativ 
miljöpåverkan och sänka uppvärmningskostnaderna. 

Fastigheten har varit mycket eftersatt både ut- och invändigt, men har under sommaren 2018 
med EU-medel restaurerats till viss del invändigt och till stor del utvändigt (fönster, dörrar, tak) 
Byggnaden är kulturhistoriskt intressant, vilket intygas av Södertälje kommuns antikvarie 
Emma Tibblin, och har många tidstypiska drag men även klassicistiska då den har inspirerats av 
högreståndsmiljö t ex entrédelen med sina små ovala fönster och dörromfattning.  

Invändigt är lokalen också speciellt målad, troligtvis av en av dåtidens bästa dekorationsmålare 
Johan Spathon (då målningar i samma stil även finns på Horns Säteri där grevinnan Aminoff 
bodde), dessa väggmålningar har med bidrag från Länsstyrelsen restaurerats av konservatorer 
under juni månad. Byggnaden har inte renoverats i större omfattning tidigare och är därmed i 
stort sett intakt sedan den byggdes. 

Över-Enhörna bygdegårdsförening ansöker om 123 300 kr (30 %) i bidrag från Södertälje 
kommun, Enhörna kommundel, så att bidrag kan sökas för 205 500 kr från Boverket. 
Föreningen bistår själva med 82 200 tkr (20 %) i form av eget arbete och inköp för 
värmebesparande åtgärder i källaren. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Södertälje kommun har idag inga investeringsbidrag till föreningslivet eller till 
Bygdegårdar/Folketshus rörelsen. Förvaltningen bedömning är att ekonomiskt utrymme för 
2018 ej föreligger för Enhörna kommundelsnämnd. Av den anledningen föreslår förvaltningen 
ett avslag på ansökan.  

 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
1 Att ansökan från Över-Enhörna bygdegårdsförening avslås. 
2 Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar till finansiering under 2019. 
 
 
  

 Staffan Jonsson Michael Andersson 

Kultur och fritidschef Förening och anläggningschef 
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Handläggare: Michael Andersson 
Enhetschef 
Förening och anläggning 
Telefon (direkt): 08-523 06757 
E-post: Michael.a.andersson@sodertalje.se 
 
 

Beslutet skickas till 

Över-Enhörna bygdegårdsförening 

Enhörna KDN 

Kof/Förening och anläggning 
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