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Sammanträdesdatum

Bgendomsutskottet 2021-11-30

Plats och tid SENSUS Möte, Klara Södra kyrkogata 1 16:00 - 17:10

Beslutande Gunilla Blom, ordförande
Jonny Tedenfors, i stället för Inger Olsson-Blomberg, medverkade via Teams
Barbro Bergstedt
Jan Forsell
Dan Lannerö i stället för Lars Jakobsson

Övriga deltagande Göran Aspgren, Maria Hassan, egendomsjurist Karin Lindforss och
süñsekonom Siv Einebrant

Utses att justera Jan Forsell

Justeringens Stiftskansliet den 2021-12-14
tid och plats

Paragrafer 50-54

Sekreterare
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EGU § 50

Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning och förslag till beslut är utsänd till ledamöter och ersättare.

Egendomsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

EGU § 51

Delegationsbeslut

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Avtal om lägenhetsarrende på Danderyd 2:2, Danderyds kommun, för parkering och
skogsmark, (PLT 2021 -0035).
Avtal om lägenhetsarrende Mörby 2:1, Ekerö kommun, för badplats.
Ny hyresgäst på Artillerigatan 30.
Grannyttranden byggnation på Nödesta 1:80, (Åby 1:] Haninge kommun).
Försäljningar av fastigheterna Kyrkvärden 12 och Vapenhuset 6 i Solna kommun
fullföljda, (PLT 2017-0043 och 2019-0069).
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Egendomsutskottet beslutar

att lägga beslut fattade med stöd av delegation till handlingarna.

EGU § 52

Skrivelser och meddelanden

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

Tillsynsrapporten 2021 (skickas ut separat) och samråd kyrkostynelsen 2021-11-09
Information från ENSO 2021-11-08
Stittsgemensamt soleellsprojekt
Fastigheten Värmdö Prästgården 1:68 inte såld.
Information från projektet med skogsmaten'al från skogen.M
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Egendomsutskottet beslutar

att notera till protokollet att utskottet tagit del av f'orteeknade skrivelser och meddelanden.
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EGU § 53

Rapport angående kapitalförvaltningen per den 31 oktober 2021

Stiñsekonomen föredrar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

att notera till protokollet att utskottet tagit del av rapporten.

EGU § 54

Utveckling av del av fastigheten Ekerö prästgård 1 :1, Ekerö kommun

Egendomsjurlsten föredrar ärendet.

Fastigheten Ekerö prästgård 1:1 är en prästlönefastighet. Den ligger på båda sidor om
Ekerövägen. På södra sidan om Ekerövägen gränsar fastigheten till Ekerö pastorats
fastigheter Ekerö prästgård 1:7 och 1:2. På den förstnämnda fastigheten finns i dag en
hembygdsgård och på den andra fastigheten finns en tjänstebostad.

Prästlönetillgångar och Ekerö pastorat har gemensamt anlitat en arkitekt för att utifrån platsen
och dess natur samt den beñntliga hembygdsgården föreslå alternativ för bebyggelse.
Förslagen och tankarna bakom redovisades och diskuterades.

Egendomsutskottet beslutar

att uppdra till egendomsjuristen att i samråd med ordförande eller vice ordförande och
Ekerö pastorat arbeta vidaremed projektet i enlighetmed diskussionerna vid mötet och

att kontakta Ekerö kommun och förankra förslaget och återkomma till utskottet.


