
Förslag till FÖRVALTARFOND för fastigheten Vårstavi, professor Poul Bjerres 

hem i Vårsta, Botkyrka kommun. 

 

För att förhindra att miljön i och omkring fastigheten Vårstavi och det s k annexet överlåtes i privata 

händer vill Poul Bjerre Sällskapet idag lämna följande förslag: Poul Bjerres hem bevaras men ansvar 

för drift och underhåll överlåts på ett flertal intressenter.  

 

1. Förvaltarfondens syfte är att bevara själsläkaren, författaren, konstnären mm Poul Bjerres 

bostad Vårstavi. 2. 

2. Fonden ska fortsättningsvis erbjuda platsen för visningar, kurser, konferenser, föreläsningar 

och kulturaktiviteter.  

3. Uthyrning för privata tillställningar kan ske mot skälig ersättning.  

4. Hyresintäkter tillfaller fonden 

5. Förvaltarfonden ska bekosta underhåll och drift av fastigheten Vårstavi, Vårsta 1:468 

Nynäsvägen 4, Grödinge, Botkyrka kommun.  

6. Förvaltarfonden har rätt att söka bidrag från samhället, näringslivet och privatpersoner samt 

ta emot testamentariska gåvor.  

7. Förvaltarfonden är öppen för bidrag som kommer in från s k crowdfunding.  

8. Erbjudna ideella insatser för fastighetens skötsel skall välkomnas.  

9. Det ekonomiska kapitalet skall förvaltas av svensk BANK i syfte att på bästa sätt förränta 

medlen.  

10. I styrelsen för Förvaltarfonden ingår representanter för Stiftelsen Vårstavi, Poul Bjerre 

Sällskapet, Botkyrka kommun, Grödinge hembygdsförening med flera. Dessa bidrar med 

större eller mindre belopp, årligen eller vid engångsinsättningar.  

11. Räkenskaperna handhas av en därtill utsedd kassaförvaltare.  

12. En auktoriserad, extern revisor granskar årligen Förvaltarfondens räkenskaper.  

13. Resultaten redovisas vid en årlig stämma då även budget för kommande år presenteras.  

14. Förvaltarfonden och dess huvudmän gör en gemensam ansökan hos Länsstyrelsen för att få 

parken och fastigheten förklarad som Byggnads-/Kulturminne.  

15. En kulturminnesansökan görs för att bevara inventarier och miljöer i samklang med Poul 

Bjerres och hans hustrus intentioner samt med tanke på övriga betydelsefulla 

kulturpersonligheter som representeras i huset, dvs Prins Eugen, Gunnar Wennerberg, 

Gunnar G:son Wennerberg, Amelie Posse, Oki Brazda, Jan Brazda m fl.  

 

Förslaget till en Förvaltarfond skickas denna dag till Stiftelsen Vårstavi, Botkyrka kommun, Grödinge 

hembygdsförening, Mötesplats Vårsta, Psykologihistoriska Sällskapet m fl intressenter. 

Tisdag 11 december 2018  

 

Poul Bjerre Sällskapet 
genom  
Anita Widén, ordförande 


