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Beredning av e-förslag om vattenhjulet i Gustavsberg
Förslag till beslut
Återrapportering om projekt för iordningsställande av vattenhjulet godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har remitterat ett e-förslag om renovering av vattenhjulet på
Chamottevägen till kommunstyrelsen. Ett projekt i linje med e-förslagets intention är redan
påbörjat. I enlighet med projektdirektivet ska kvarnhjulet iordningställas och vara i drift
senast i juni 2018.

Bakgrund
Ett e-förslag om vattenhjul på Chamottevägen har inkommit. Förslaget har fått stöd med 799
röster och har därmed, i enlighet med kommunens riktlinjer för e-förslag, lämnats till
kommunfullmäktige för hantering. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i
november 2017 att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har remitterat ett e-förslag om vattenhjul på Chamottevägen till
kommunstyrelsen.
Ett projekt i linje med e-förslagets intention pågår sedan december 2017. I projektet har
konstaterats att fundamentet till det gamla kvarnhjulet har fått sättningar och är frostsprängt,
vilket gör att det lutar snett. Av den anledningen har kvarnhjulet inte varit i drift sedan några
år. Hjulet drivs inte längre av vatten, utan av en elmotor som behöver ses över alternativt
bytas ut. Åtgärder bör vidare tas för att skydda känsliga delar från väder och vind samt hjulet
måste blästras, rostskyddas och målas. Av säkerhetsskäl bör staket sättas upp runt hjulet samt
belysning av hjulet bör inrättas.

Bedömning
Ett projekt pågår sedan december 2017 om iordningsställande av det gamla kvarnhjulet, vilket
är i linje med det e-förslag som kommunfullmäktige har remitterat till kommunstyrelsen för
hantering. Återrapporteringen om detta projekt föreslås därmed godkännas. I enlighet med
projektdirektivet bedöms kvarnhjulet vara i drift igen senast i juni 2018.
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Ekonomiska konsekvenser

Budgeten för ombyggnation och renovering av kvarnhjulet omfattar 0,5 mnkr, vilket belastar
objektet Fabriksbyggnaden. Renoveringen avses avropas inom ramen för strategisk
partnering.
Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga direkta konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Det gamla kvarnhjulet är ett landmärke som vittnar om Gustavsbergs historiska arv. Ett
iordningsställande bedöms därmed ha positiva konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Ärendet har inga direkta konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen i samverkan med
samhällsbyggnadsavdelningen.
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Protokollsutdrag KF 2017-11-29 § 253
E-förslag Vattenhjulet Chamottevägen hamnen G-berg
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