Planering och verksamhetsplan Tyresö Slott 2021
Uppdatering av brandlarm slottet 550 000
Trädplantering enligt trädplan från 2017 ( under 2021 fortsätta den ambitiösa planteringsplan
som är upprättad, plantering av 10 träd 2021) uppskattad kostnad 150 000
Bekämpa tillväxt av vass 50 000
Slottets fönster fortsatt renovering 50 000
Fasadreparationer 50 000
Service av allmänna toaletter 130 000
Skyltunderhåll 25 000
Allmänt underhåll av slottsparken 300 000
Underhåll av verksamheters byggnader 100 000
Underhåll bostäder 200 000
Utredning av parkens inriktning/gestaltning 300 000
Total kostnad för verksamhetsplanen 2021: 1 905 000
När det gäller det löpande underhållet som putsreparationer och avfärgningar, fönsterunderhåll,
parkunderhåll och interiört underhåll av bostäder och verksamhetslokaler så använder vi oss av
en metod som betyder att vi avsätter en generell summa år för år, och betar av
underhållsbehovet successivt. Det betyder t.ex. att vi behöver underhålla tillräckligt många
fönster per år, för att inte hamna i en ”skuldfälla”, att fler fönster blir för dåliga än vad vi kan
åtgärda. Det är en svår balansgång. I slutändan kan vi behöva göra större projekt av typen
omputsning av hel fasad, eller en hel gavels fönster behöver åtgärdas. Det stora orosmolnet är
förstås pandemin, som påverkar nästa års budget i väldigt hög grad.
Eva Skyllberg som är chef för Stiftelsens slott och gårdar, kommer tillsammans med anlitad
konsult utreda bl.a. Tyresös parkers framtida inriktning och målbild.
Om Tyresö slott kommer ha några besökare 2021 är ju väldigt tveksamt i ljuset av pandemin.
Däremot hoppas vi att Tyresö slottspark fortsatt är attraktivt som besöksmål och vi tror vi kan ha
upp emot 300 000 besökare 2021.
Att museet får ett bidrag från kommunen på 500 000 känns som en rimlig fördelning, då Tyresö
slott är en så viktig del av kommunens friluftsliv och kulturella verksamhet. Då vi från museets
sida gör en stor satsning på verksamheten så känns det naturligt att kommunen också bidrar
med medel, då våra satsningar är långsiktiga och kostsamma.
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