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Ansökan om investeringsbidrag för Stora Mellby
Mekaniska Museum
Ärendebeskrivning
Bjärke Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för Stora
Mellby Mekaniska museum, som är en del av hembygdsföreningen. Projektets beräknade
kostnader uppgår till cirka 1,9 mnkr och ansökan om investeringsbidrag uppgår till 0,5 mnkr.
Hembygdsföreningen har sedan år 1994 utvecklat Stora Mellby Mekaniska Museum till ett
levande museum där ursprunget är Stora Mellby Mekaniska Verkstad, som grundades år
1920. Hembygdsföreningen har renoverat traktorer och motorer och förvaltat den autentiska
sekelgamla verkstaden. Den planerade nybyggnationen består i en ny utställningshall med
god tillgänglighet för alla, där uppbyggda miljöer på ett åskådligt sätt ska förmedla bygdens
tekniska kulturarv till kommande generationer. En viktig del av arbetet är ökat samarbete
med skolan för att ge barn och ungdomar en ökad kunskap inom dessa områden.
Utställningshallen är projekterad och hembygdsföreningen har fått beviljat bygglov.
Finansieringen av det totala projektet består i en egen finansiering med ungefär 600 tkr,
beviljat bidrag från Lions Club Bjärke om 500 tkr, sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen
Alingsås om 250 tkr, eget arbete samt ansökan från Alingsås kommun om 500 tkr.
Förvaltningens yttrande
Ansökan har behandlats enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt riktlinjerna
framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av
anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Vidare syftar bidraget till att
ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Därtill ska
anläggningen vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den
totala investeringen bör inte överstiga 50 procent. Utbetalning av beviljat investeringsbidrag
sker alltid efter inlämnande av fakturor eller kvitton för att säkerställa att medlen används till
det ändamål som har beviljats.
Alingsås kommuns budget för år 2021–2023 anger att kommunen ska skapa goda
förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet.
Kommunen ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd
till idrott och föreningsliv.
Bjärke Hembygdsförening skall enligt sina stadgar värna och vårda Bjärkebygdens miljö och
historia, samt föra denna vidare till kommande generationer. Hembygdsföreningen har över
450 medlemmar och deras sammankomster och arbetsmöten är öppna för alla.
Verksamheten har fyra huvudinriktningar. Den första är sommaraktiviteter knutna
till Gräfsnäs slottspark med föreningens byggnader i centrum. Den andra är verksamheter i
och omkring Stora Mellby Mekaniska Verkstad. Tredje inriktningen är
olika arrangemang under hela året. Hjulets dag är det största men i övrigt är spännvidden
stor.

Slutligen stödjer och medverkar föreningen i framtagning av böcker/skrifter och filmer med
koppling till bygden. Under ett vanligt år uppgår antal besökare till hembygdsföreningens
olika verksamheter till över 5 000.
Kommunens finansiering av projektet skulle vid ett beviljande uppgå till ungefär 26 procent,
vilket ligger inom riktlinjernas intervall om att inte överstiga 50 procent.
Kommunledningskontoret ser positivt på att Hembygdsföreningen kan finansiera projektet
med egna medel om ungefär 600 tkr samt annan extern finansiering.
Kommunledningskontoret anser att inkommen ansökan om investeringsbidrag från Bjärke
Hembygdsförening ligger i linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeinriktningen i
kommunens budget och därför bör beviljas.
Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 0,5 mnkr. Kommunledningskontoret bedömer att det är hanterbart.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Bjärke Hembygdsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 0,5 mnkr.
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