Investeringsbidragsansökan Verkstadsbygge
Mjörns Ångbåtsförening
Lövekullevägen 13 Alingsås

Förslag till ny verkstad
ÅNGMASKINSVERKSTADEN

Historik
Mjörns ångbåtsförening (MÅF) är en ideell förening som bildades 1976. 1985 köpte föreningen Ångbåtsvarvet i Alingsås som
är basen för vår verksamhet. Samma år köptes S/S Herbert byggd 1905.
Föreningens syfte är att bevara en gammal tradition, att bedriva ångbåtstrafik på sjön Mjörn samt bevara kulturhistoriskt
intressanta föremål. Många företag, föreningar och privatpersoner åker med Herbert. Genom åren har vi totalt haft över 20.000
passagerare och är därmed ett av Alingsås större turistmål. Mjörn är en fantastiskt vacker sjö där vi erbjuder Alingsåsare m.fl.
en båttur i kulturens tecken.
MÅF har förutom ångfartyget Herbert ytterligare två mindre ångbåtar, fyra veteranbåtar, flera tändkulemotorer, gamla
utombordare mm. En del är renoverade och andra är framtida projekt. Vi håller även populära kurser i Ånglära för intresserade
och internutbildning för Herberts besättning.
För drygt fyra år sedan startade vi ett pilotprojekt för ungdomar kallat ”Liten ångbåt på Mjörn”. Ett projekt för att ge ungdomar
möjlighet att lära sig allt om ångbåtar, hur man renoverar, kör och sköter om en ånganläggning ombord på en båt. Projektet har
varit lyckat och har kommit en bra bit på väg och pågår fortfarande. Sjösättning av ångbåten beräknas till sommaren 2021.
Projektet har tagits väl emot av flera ungdomar som inte hittat någon plats i Alingsås föreningsliv tidigare.
Vi har insett att vår nuvarande lilla verkstad är alldeles för trång och behöver därför bygga en ny större på ångbåtsvarvet för att
skapa förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna fortsätta bedriva och utveckla vår verksamhet för
barn, ungdomar och vuxna, en mötesplats för människor där alla är välkomna. Projektets namn är Ångmaskinsverkstaden.
Planering av ny verkstad har pågått under två års tid och vi söker nu investeringsbidrag och sponsring till nybygget från bland
annat Alingsås kommun, Riksantikvarieämbetet, MAXI ICA Stormarknad i Alingsås, Sparbankstiftelsen, Ola Serneke holding.
Vi har redan fått positiva besked från både Sparbankstiftelsen och Serneke.

Vår plan
En planeringsgrupp i MÅF har under en tid arbetet fram tekniska underlag på verkstaden, tagit fram offerter från leverantörer
och byggnadsfirmor samt varit i kontakt med byggnadskontoret för att klarlägga förutsättningar för bygglov och liknande.
Verkstaden kommer byggas på föreningens fastighet. På platsen finns en befintlig byggnad som skall flyttas till annan plats på
varvet. Måtten på verkstaden blir ca 14,6 x 9,7 meter med en vägghöjd på drygt 4 meter, se bilaga/skiss över byggnaden.
Byggnationen bedömer vi är för omfattande för att göras helt i egen regi så vi planerar att köpa en byggsats inklusive montering
av väggar och tak. Invändig isolering, beklädnad av väggar och målning samt all inredning i lokalen, som svets/slip- och
målarrum utförs ideellt. Även färdigmålning utvändigt, återställning av mark runtom byggnaderna samt flytt av befintlig byggnad
utförs ideellt av föreningens medlemmar. Vår plan är att genomföra byggnationen med början aug 2021 och allt skall vara klart
2023. Innan arbetet kan påbörjas måste vi ha ett godkänt rivnings & bygglov samt finansiering, se bifogad budget. Föreningen
har egna medel avsatta till byggnationen. Resterande belopp planerar vi finansiera med bidrag från olika håll där vi hoppas på
att Alingsås kommun kan tänka sig bidra. Med planerad byggstart i augusti 2021 hoppas vi på ett positivt besked från er under
våren 2021.
Den nya verkstaden kommer innebära stora fördelar för föreningen och Alingsås då vi kan bedriva barn och
ungdomsverksamhet mm på ett mycket bättre sätt där fler kan jobba och träffas på en gång. Vi kommer även kunna ha fler
renoveringsprojekt i gång samtidigt och engagera fler människor i föreningen. Vi ser verkstadsbygget som en nödvändighet för
föreningens utveckling och fortlevnad. Vi hoppas på ett fint och mycket välkommet investeringsbidrag från er.
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Budget

●

Pris byggsats, enligt bifogad offert.

598.500kr

●

Frakt, enligt bifogad offert.

●

Pris montage, enligt bifogad offerter. (252.000kr+216.900kr)

●

Material till svets/slip- och målarrum, färg mm. Arbete utförs av föreningen.

50.000kr

●

Elinstallation, enligt bilaga.

47.553kr

●

Luftvärmepumpar, enligt bifogad offert.

53.500kr

●

Rivnings- & bygglov, enligt uppskattning av A-ås kommun.

55.000kr

●

Kostnader auktoriserad kontrollansvarig samt hållfasthetsberäkningar.

30.000kr

●

Rivning och flytt av befintlig byggnad inkl. material, utförs av föreningen.

20.000kr

●

Ny elfördelning, enligt bifogad offert.

50.000kr

●

Installation av larm, enligt bifogad offert (P.g.a. att befintligt larm inte kan byggas ut).

39.213kr

●

Summa (avrundat uppåt till närmaste tusental)

15.000kr
468.900kr

1.428.000kr

Finansiering

●

Alingsås kommun, investeringsbidrag max 50% av byggkostnad, bidrag söks.

600.000kr

●

Riksantikvarieämbetet (bidrag till kulturarvsarbete), bidrag söks.

350.000kr

●

Sparbankstiftelsen Alingsås, bidrag utlovat.

100.000kr

●

Ola Serneke holding, sponsring beviljat.

50.000kr

MAXI ICA Stormarknad i Alingsås, sponsring söks.

50.000kr

●

●

MÅF likvida medel.

●

Summa

278.000kr
1.428.000kr

