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§ 5 Dnr 2017/00737  

Svar på medborgarförslag: Underhåll av lilla rökeriet 
på Granåsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att det lilla rökeriet på 

Granåsen ska underhållas.  

 

Den lilla tegelbyggnaden hör till den före detta smedsstugan som numera 

hör till samma fastighet som det intill liggande kommunala naturreservatet 

Granåsen. Det finns ytterligare en tegelbyggnad som hör till smedsstugan, 

båda är idag i mycket dåligt skick.  

 

Smedsstugan anses som en viktig del av kulturmiljön och till den 

klassningen hör flertalet torp i kommunen, som var och en inte är särskilt 

speciella, men genom att de är många och har likartat utseende blir de 

viktiga för kulturmiljön. De är även en betydelsefull del av godslandskapet 

och dess historia. 

En renovering av tegelbyggnaden som omfattas av medborgarförslaget 

skulle hjälpligt kunna återskapa huset exteriört. Det är en ganska 

komplicerad åtgärd att återställa en söndervittrad tegelvägg av äldre karaktär 

och kräver särskilda kunskaper av den som utför arbetet. Att åtgärda taket är 

något enklare, men kräver också kunskap om äldre byggnader. En grov 

kostnadsbedömning för att åtgärda byggnaden exteriört, inte funktion, 

bedöms till 250-300 tkr. Det är viktigt att bevara kulturmiljön, som är 

värdefull för Håbo kommun. Det är också önskvärt att torpens uthus och 

övriga byggnader så som denna tegelbyggnad hålls i gott skick. På grund av 

kostnaden föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Att återställa 

smedsstugans tegelbyggnader bör tas med i ett större sammanhang.  

Tekniska utskottet föreslår i beslut 2017-01-29 § 7 istället att 

medborgarförslaget ska bifallas. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 

besluta i enlighet med tekniska utskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-02-12 § 41 

KTU 2018-01-29 § 7 

Tjänsteskrivelse 2017-12-19 

Medborgarförslag 2017-11-30 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen, för verkställighet 

Kommunstyrelsens kansli, för uppföljning 

 

 

 


