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Informationsbrev 1, 2023. 
 

Hej alla vänner av Ingmarsö. 
 
Här kommer ett nytt och kort informationsbrev med anledning av att Länsstyrelsen 
avslagit överklagan nummer två för den nya ladugårdsbyggnaden. 
 

 
Hattes Ladugård & Norrgårdens Lantbruk. 
Den överklagan som inkom till Länsstyrelsen den 4 november har nu, till vår stora 
glädje, avslagits till förmån för Norrgårdsstiftelsens inlämnade bygglov för 
ladugården, som i september 2022, enhälligt godkändes av Byggnadsnämnden.  
I beslutet bedömer och avslår Länsstyrelsen punkt för punkt det som anförts i 
överklagan med utgångspunkt från gällande lagstiftning, Byggnadsnämndens 
bedömning och Stiftelsens faktaunderlag i bygglovshandlingarna.  
 
Vi är naturligtvis otroligt glada över det positiva beskedet och de positiva signaler 
som Länsstyrelsens beslut innebär. Vi arbetar oförtröttligt vidare i väntan på att 
bygglovet ska få laga kraft. 
Regelverket säger att Länsstyrelsens beslut går att överklaga till Mark- och 
Miljödomstolen fram till den 13 februari, med möjlighet till någon tids förlängning. 
 
Oavsett vad tiden framåt innebär ger vi inte upp målet att bygga en ladugård på 
Norrgården, med syftet i fokus - biologisk mångfald, öppna landskap och hållbar 
miljö. Norrgårdsstiftelsens styrelse, projektgruppen och, inte minst, familjen Boersma, 
arbetar vidare med stor målmedvetenhet. 
Ladugården kommer att byggas och Norrgårdens Lantbruk och Ingmarsö 
Gårdsmejeri kommer att fortsätta utvecklas. 
 
Vi är i full gång med att ta fram konstruktionsritningarna för Hattes Ladugård med 
tillhörande funktioner, bygglovshandlingar för Ingmarsö Gårdsmejeri och har 
diskussioner med entreprenörer inför kommande upphandlingar. 
 
Vi vill passa på att tacka för allt stöd i denna långa handläggning. Det behövs och 
uppskattas och alla vi boende på Ingmarsö behöver kraftsamla kring det fortsatta 
arbetet framåt, liksom en gång i tiden öns befolkning samlades för att inköpa en 
gemensam traktor för att bruka jorden. 
 



 
 
 

 

På Ingmarsös hemsida, www.ingmarso.se finns tidigare informationsbrev att ta del 
av. 
Alla handlingar i bygglovsärenden är officiella handlingar och för er som är 
intresserade att ta del av dokumenten för bygglovet är diarienumret hos Österåkers 
Kommun 2022–000752. 
Diarienumret för ärendet hos Länsstyrelsen är 403–55486–2022. 
Så snart vi har mer information att förmedla 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) 1 230 951 475            
Vid bidrag, vänligen ange ert namn, fastighetsbeteckning och 
märk betalningen med ”Hattes Ladugård”. 

http://www.ingmarso.se/

