Skrivelse angående att bevara Stockholms sista mjölkgård
Sedan 1947 ägs Åva gård i Tyresö kommun av Stockholms stad. Fastighetskontoret ansvarar
för att förvalta och utveckla Åva gård i syfte att bevara ett jordbruk med boskap som en viktig
del i fastighetens naturvård. Åva gård har ett omfattande investeringsbehov för att fortsatt få
bedrivas som mjölkgård enligt gällande djurskyddsregler. Bland annat konstaterar
fastighetskontoret att ett nytt kostall behövs för att hantera de brister som Länsstyrelsen
framfört i ett föreläggande. Brister som ska vara åtgärdade senast den 1 oktober 2018.
Fastighetskontoret har uppskattat investeringskostnaden till 30 miljoner kronor. En kostnad
som faller på Stockholms stad som ägare av gården.
På Åva gård bedrivs idag en välskött djurverksamhet på Stockholms enda mjölkgård. Den
drivs med engagemang och kunnighet av ett företagarpar som bland annat gett tusentals
skolbarn möjligheten att besöka en aktiv bondgård. Det minsta vi kan kräva är att staden nu
tar sitt ansvar och undersöker hur gården ska kunna fortsätta att bedriva jordbruksverksamhet.
Det råder inga tvivel om att Stockholms stad som ägare till Åva gård har hanterat
fastighetsskötseln på ett oacceptabelt sätt. Gång på gång har gårdens verksamhetsutövare
påtalat bristerna i ladugårdsbyggnaden utifrån europeiska och svenska krav. Staden har svarat
med att skjuta upp nödvändiga ekonomiska beslut och förhalat sitt fastighetsägaransvar. Ett
faktum som nu inneburit att gården hotas av nedläggning och nödslakt av gårdens djur.
Frågan om Åva gård väcker två viktiga frågor. Den första är hur Stockholms stad har kunnat
missköta sitt fastighetsägaransvar så pass att fastigheten inte kommer att kunna fylla sin
funktion efter oktober i år. Den andra handlar om principiella frågan om staden
överhuvudtaget ska äga denna typ av gårdsverksamhet som dessutom ligger utanför stadens
gräns.
Stockholms stad har de senaste åren avyttrat stora markinnehav utanför stadens gränser, mark
som inte längre ansetts viktiga för staden att behålla. Flera av stadens kranskommuner har
genom detta fått större rådighet över den egna kommunens utveckling och möjliggjort för
jordbrukare att köpa loss den mark de redan brukar. Vi menar att en liknande lösning bör
kunna göras med Åva gård.
Med anledning av ovanstående efterlyser vi följande:
•
•

Svar på hur det kommer sig att Stockholms stad inte gjort nödvändiga investeringar i Åva
gård.
Att Fastighetsnämnden inleder tar fram en handlingsplan för att Åva gård kan fortsätta sin
verksamhet med en annan aktör som ägare av fastigheten.
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