Skrivelse angående att rädda Åva gård
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.
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 råder inga tvivel om att Stockholms stad som ägare till Åva gård har underlåtit att
hantera fastighetsskötseln. 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 friska djur.
Stadens hantering av Åva gård har hittills varit fullständigt oacceptabel. Från stadens del
ligger åtagandet för Åva runt 15 miljoner kronor, det är en investering som varit och är
stadens ansvar, ett ansvar som staden hittills underlåtit att ta.
Jordbruksverket möjlighet att behandla en fråga om anstånd är helt avhängig en av staden
framtagen renoveringsplan.
Med anledning av ovanstående vill vi att fastighetskontoret synnerligen skyndsamt
redovisar plan för renovering och adekvat skötsel av Åva gård, så att en tydlig signal
sänds att staden ämnar investera för att rädda Åva gårds verksamhet.
Fastighetsnämnden ska omgående meddela arrendatorn att en renoveringsplan
skyndsamt tas fram samt att en hemställan hos Jordbruksverket om anstånd kan
inlämnas. Vid behov bör kallas till en extra nämnd för att ombesörja och fatta beslut om
att detta arbete omedelbart sätts igång.
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