
 
Stöd Bahco Museum! 
Motion till Enköpings kommunfullmäktige 
 
Det är av stor vikt att Enköping bevarar arvet efter Bahco, företaget som på många sätt 
kom att bli motorn för stadens och bygdens utveckling under 1900-talet. JP Johansson-
sällskapet har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till detta. Det museum som de skapade 
och drev i den äldsta byggnaden på företagets område i Fanna kunde inte vara kvar när 
hela kvarteret skulle omvandlas. Museets samlingar överlämnades till Enköpings 
museum, och sällskapets övriga tillgångar fick genom tillmötesgående från EHB en 
tillfällig plats i ett av deras förråd.  
 
Efter att JP Johansson-sällskapet under några år varit vilande har de nu skapat en ny 
mötesplats och ett museum som arbetar för att bevara arvet efter Bahco. En lokal 
fastighetsägare upplåter nu anpassade lokaler för detta museum som ska drivas av 
ideella krafter. Villkoren är mycket förmånliga, och full hyra skall inte betalas förrän 
verksamheten har stabiliserats. 
 
JP Johansson-sällskapets ambition är att engagera företagsamheten i Enköping för 
museet, med tanke på att många verksamma företag i Enköping har sina rötter i Bahco-
företagen. Däremot är det knappast troligt att man därmed kan klara hela 
hyreskostnaden, även om sällskapet kan locka till sig nya medlemmar. Därför vill 
Socialdemokraterna att Enköpings kommun bidrar igenom att täcka hyreskostnaden för 
lokalen.  
 
Ett lämpligt jämförelseobjekt är Westerlundska sällskapet, som disponerar den av 
kommunen ägda Westerlundska gården mot en symbolisk hyresavgift. Bahco Museum 
kommer dock inte att finnas i en kommunal fastighet, och därför anser vi att 
kommunens stöd bör utformas som ett årligt verksamhetsbidrag. Motivet för bidraget är 
att företaget och dess grundare – Bahco och JP Johansson – på ett avgörande sätt har 
bidraget till den positiva utvecklingen som Enköping har haft under 1900-talet, och att 
besökande, nyinflyttade och framtida generationer ska bli medvetna om detta.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag: 
 

 Att Enköpings kommun undersöker möjligheten att erbjuda JP Johansson-
sällskapet ett årligt verksamhetsbidrag för deras hyreskostnad.  

 
 Att Enköpings kommun undersöker möjligheten att tillsammans med JP 

Johansson-sällskapet ingå ett IOP-avtal för att säkra Bahco Museums framtid.  
 
 
Jesper Englundh (S) 
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