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Informationsbrev 5, 2022. 
 

Hej alla vänner av Ingmarsö. 
 

Hattes Ladugård & Norrgårdens Lantbruk. 
Så kan vi äntligen berätta att det nya bygglovet för Hattes Ladugård är beviljat. 
Efter att Bygglovenheten i sitt positiva tjänsteutlåtande rekommenderade 
Byggnadsnämnden att bevilja bygglovet klubbades det med full enighet igenom 
tisdagen den 30 augusti. 
Idag, (den 6 september), justeras protokollet och skickas ut för delgivning och 
kungörelse. 
Det känns otroligt skönt att vi har gått i mål med den delen av processen som har 
krävt ett omfattande arbete med många personer inblandade. 
Vi räknar nu med att det tar ca 5 veckor från nu till dess att bygglovet får laga kraft, 
förutsatt att det inte överklagas. 
Under den tiden fortsätter vi med arbetet att ta fram offerter och allt annat som 
projekteringen av en ny ladugårdsbyggnad kräver. 
 
Som vi i det tidigare infobrevet informerade om har vi i den nya bygglovsansökan 
förhållit oss till det som Länsstyrelsen anförde i deras beslut om att upphäva det förra 
bygglovet. Utformningen är därav ändrad till en mer traditionell byggnad med 
sadeltak och i övrigt bättre anpassad till de omkringliggande byggnaderna. Ytmässigt 
är storleken densamma. Liksom tidigare är den anpassad till de antal djur/kor, 30–35 
st., som planeras och behövs för Norrgårdens Lantbruk och för att hålla Ingmarsös 
marker fortsatt öppna. 
Bifogar en bild som visar utseendet med den nya ladugården och den anslutande 
delen till Norrgårdsladan, den vita delen, där mjölkningsstationen blir placerad. 
 
För er som är intresserade av att ta del av ytterligare information om bygglovet med 
alla tillhörande handlingar går det bra att kontakta Bygglovenheten i Österåkers 
Kommun, tfn. 08-540 811 01. Bygglovets diarienummer är BN 2022-000752 och 
Norrgårdens fastighetsbeteckning är Ingmarsö 1:5. 
 
 

Länsstyrelsens förprövning. 
I och med det nya bygglovet av ladugårdsbyggnaden behöver vi stämma av med 
Länsstyrelsen för att säkerställa att den tidigare godkända förprövningen synkas mot 
de nya förutsättningarna. Då det främst handlar om förändrade takhöjder kan vi inte 



 
 
 

 

se att det innebär några komplikationer. Allt annat vad som gäller för att uppfylla 
dagens krav på modern djurhållning är sedan tidigare godkänt.  
 

Avslutningsvis  
Sprid gärna den glada nyheten till era vänner och så snart vi har mer information att 
delge återkommer vi. 
 

Bästa hälsningar 
Norrgårdsstiftelsen - Ingmarsö Kulturlandskap – Norrgårdens Lantbruk 
Kontaktpersoner: Kjell Torlén, kjell@torlen.se, 070–5293032. 
Bertil Ågren, bertil.e.agren@gmail.com, 073–5567253. 
Ulf Hedqvist, ulfhedqvist@hotmail.com, 070–8770334 
 
Bankgiro (Norrgårdsstiftelsen) 5814–7828 
Swish (Norrgårdsstiftelsen) 1230951475            
Vid bidrag, vänligen ange ert namn, fastighetsbeteckning och 
märk betalningen med ”Hattes Ladugård”. 
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Fasad från nordväst

Fasad från österFasad från sydväst


