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Sökande

Namn FO-nummer Kommun
Brändö Hembygdsförening rf 1068528-5 BRÄNDÖ

Kontaktuppgifter

Besöksadress Postnummer Postanstalt
Brändö By 22920 BRÄNDÖ

Postadress Postnummer Postanstalt
Brändö By 22920 BRÄNDÖ

Sökandens www-adress

Ansvarsperson

Namn Personbeteckning Roll
Kerstin Lundberg 060555-**** ansvarsperson

Telefonnummer E-postadress
0400744928 margaret_lundberg@hotmail.com

Skolning Förklaring

Undertecknare

Namn Personbeteckning Roll
Bengt Ejvald 131062-**** undertecknare

Telefonnummer E-postadress
0400744928 bengt.ejvald@gmail.com

Projektets uppgifter

Projektets namn
Kommunen där projektet genomförs med 2014 års 
kommunindelning

Multikök träffpunkt BRÄNDÖ

Område Stöd söks från
Leader Åland rf Lokal aktionsgrupp (Leader)

Projektets begynnelsedatum Datum då projektet slutar
06.06.2021 01.05.2022

Till sin karaktär är projekt
Lokal/Regional

Sökande föreslår en styrgrupp till projektet
Nej

Sökanden föreslår att stödet delvis överförs till en annan verkställare för att genomför projektet/projektet är ett 
företagsgrupprojekt
Nej
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Offentlig beskrivning av projektet
Renovering av köket i Brändö Hembygdsgård för att utöka användningsmöjligheterna och att köket skall uppfylla dagens krav. 
För att lokalen skall kunna användas behöver golvet i salen renoveras.

PROJEKTPLAN

Projektets resultat
Att få ett fungerande storkök för medlemmarna och allmänheten, också att kunna tillhandahålla ett reservkök i kommunen som 
kan fungera vid strömavbrott. Eftersom i byarna finns inflyttade av många olika nationaliteter behövs en lokal där dessa kan 
samlas och involveras med olika aktiviteter. Ett allmänt funktionellt kök i Hembygdsgården i centrala Brändö skulle ge möjlighet 
att utöka hembygdsföreningens verksamhet. Efter att salsgolvet renoverats skulle det finnas utmärkta möjligheter att ordna 
såväl stora som små evenemang i lokalen.
Det finns få storkök i kommunen och de befintliga privata matställena minskar, därför ser vi det som nödvändigt att 
tillhandahålla ett kök för allmänheten.

Projektets behov och bakgrund
Brändö Hembydgsförening i Brändö By i Brändö kommun förfogar över en föreningslokal, Brändö Hembygdsgård. Lokalen är 
en ombyggd skola från 1910 som i dagsläget används för kulturella ändamål, caféverksamhet i begränsad form, uthyrning mm.
Fastigheten har inte grundrenoverats, men fönsterna har bytts ut i slutet av 90-talet och toaletter har byggts till i mitten av 20-
talet. Köket är slitet och inte längre funktionellt för dagens verksamhet. Salsgolvet är i behov av renovering. Köket uppfyller inte 
dagens krav på hygien och är inte användarvänligt. Salsgolvet tål ingen belastning p.g.a. att det bärande virket har ruttnat.

Projektets mål
Målet är att få en hembygdsgård som uppfyller dagens krav och möjlighet att utöka verksamheten.

Uppföljning: Antalet tillställningar jämförs med tidigare år.

Projektets målgrupp
I kommunen finns ett stort antal inflyttade från flera olika länder och orter. Vi vill vända oss till dessa för att få till stånd ny 
gemenskap i kommunen. Befintliga medlemmar och bybor inklusive inflyttade samt sommargäster. Målgrupper nås med 
personliga kontakter eftersom vi bor i ett litet samhälle. Övriga kontakter med annonsering och via sociala medier

Projektplan
På grund av att tidigare verksamheter fallit bort såsom danser, fester, teater mm satsar föreningen på ny verksamhet. Eftersom 
till kommunen har flyttat in människor från olika länder och olika kulturer är tanken att få dessa att delta i nya evenemang och 
på det viset integreras i samhället. Eftersom kraven på storkök idag är betydligt högre än tidigare kommer befintliga kök i 
kommunen eventuellt att stänga och inte kunna fortsätta sin verksamhet. Bl.a. matlagnings- och övriga kurser har ofta 
anordnats på skolan p.g.a. att allmänt storkök inte finns tillgängligt, men kommunen har antytt att deras kök inte borde 
användas av allmänheten. Köket i Hembygdsgården behöver renoveras och moderniseras så att det uppfyller dagens krav på 
storkök. Gamla köksinredningen skall rivas, golvet behöver göras vattentätt, golvbrunn skall installeras och ny ytbeläggning 
skall anläggas. En befintlig vägg tas bort, övriga väggar skall kaklas. Ny köksinredning med vitvaror installeras. Befintlig 
luftvärmepump behöver flyttas. Ny varmvattenberedare behöver installeras. En befintlig dörr behöver bytas ut.

På grund av köksrenoveringen behöver elen dras om och förbättras. Samtidigt installeras koppling/uttag för möjlighet att 
ansluta generator vid strömavbrott.

Salsgolvet behöver renoveras, underliggande virke har delvis ruttnat och behöver förnyas. De befintliga golvplankorna torde 
kunna användas men behöver slipas och lackas. Själva fastigheten behöver dräneras på grund av att det samlas regnvatten 
under golven. Dräneringen sker utanför projektet.

Föreningen håller i trådarna och medlemmar och entreprenörer från trakten sköter de egentliga arbetena

Det projekt som ansökan gäller är
Allmännyttiga investeringar

Åtgärd Riktad funktion
19.2 Stöd till Leader-projekt Allmännyttig investering

KOSTNADER OCH FINANSIERING

Kostnadsmodell

Kostnadsmodell Motiveringar för valet av kostnadsmodell
Kostnaderna godkänns enbart enligt de faktiska kostnaderna

Mervärdesskatt ingår i projektets kostnadsförslag
Sökanden är inte momsskyldig för sin verksamhet. Till ansökan har fogats en utredning av verksamhetens karaktär 
och en motivering till varför mervärdesskatten är godtagbar inom projektet.

Projektets kostnadsförslag
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Kostnadsslag Summa
Löner
Investeringar 46731.84
Köptjänster
Resekostnader
Övriga kostnader 1200.0
Vederlagsfritt arbete 2250.0
Totalkostnader 50181.84

Projektets finansieringsplan

Finansieringsslag Summa
Ansökt stöd / bidrag 30109.1
Kommunfinansiering via verksamhetsgruppen
Direkt finansiering från kommuner
Övrigt offentligt stöd
Offentlig finansiering totalt 30109.1
Privat finansiering, penningandel 17822.74
Privat finansiering, vederlagsfritt arbete 2250.0
Privat finansiering 20072.74
Finansiering sammanlagt 50181.84
Projektets intäkter (tillsätts)
Total finansiering 50181.84

MÅLSÄTTNINGAR

Kvantitativ

Utveckling Leader, Åland Före Förklaring
Arbetstillfällen totalt (Leader) 0.0 årsverke
Antal personer (totalt) som drar nytta av förbättrade tjänster 250.0 st
Antal projektansvariga NGO (icke statlig organisation) 1.0 st
Antal projektansvariga Lag  st
Antal projektansvariga offentligt organ  st
Antal projektansvarig SMF  st
Antal övriga projektansvariga  st

Kvalitativa

UNDERTECKNING

Undertecknare Dagen för undertecknandet
Bengt Ejvald 30.03.2021

BILAGOR

Lokalkraft Leader Åland rf e-post - Ansökan.pdf
Scan0059 offert dränering.pdf
Scan0060 offert kök.pdf
indikatorblankett.docx
Scan0062 köksmeny.pdf
Scan0065.pdf
CCF_000006.pdf
Scan0056.pdf
Scan0057.pdf
CCF_000005.pdf
Scan0058 offert kök.pdf
PROJEKTPLAN (1).docx
Scan0055.pdf
Scan0057 offert värmepump.pdf
Scan0061 ritning.pdf
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CCF_000007.pdf
Urval Multikök träffpunkt.pdf
Scan0063.pdf
Scan0064.pdf
Fastighetsregistrering.pdf
Utdrag föreningsregister.pdf
Beslut Multikök träffpunkt.pdf
LAGs protokollsutdrag Multikök träffpunkt.pdf
Utvecklingsplan Brändö Hembygdsförening.docx
projektbudget-Hempan specificering offerter.xlsx
Brändö Kommun.pdf
20210607_093210[11911].jpg
Leaderansökan Hempan (1).xlsx
20210607_093235[11910].jpg
Beredning Multikök träffpunkt.pdf
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