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§ 16 
Sammanträdets öppnande 
Ordföranden Anna Frej hälsar alla deltagare välkomna och förklarar kyrkorådssammanträdet 
öppnat. 

§ 17 
Kallelse 
Kallelsen utskickad i rätt ordning 

§ 18 
Fastställande justeringsdag samt val av justerare tillika rösträknare 
Kyrkorådet beslutar 

att justeringsdag är den 7 april kl 09:00. 

att välja Ewa Ryttegård att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt utgöra 
rösträknare. 

§ 19 
Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet beslutar  

att fastställa dagordningen 

§ 20 
Föregående protokoll 
Inga frågor eller synpunkter 
  
§ 21 
Lusthuset på Kyrkudden 
Lusthuset är en gammal och bevarandevärd byggnad. Det finns dokumenterat att det stod på 
kyrkuddens kulle i alla fall i mitten på 1800-talet. Det nyttjas av brudpar i samband med 
vigsel och av de som promenerar på Kyrkudden eller längs Sjöhistoriska stigen. Det 
föreligger renoveringsbehov, vilka har undersökts av arbetsgruppen för fastighetsfrågor 
tillsammans med vaktmästaren på Djurö. 
Carl-Olov Sandqvist och Per Olsson presenterar en tänkt prioriteringsordning av arbetet.  
Per Olsson presenterar ett underlag från Stockholms länsmuseum för målning av lusthuset, 
bifogas protokollet. 

Kyrkorådet beslutar  

att uppdra åt arbetsgruppen för fastighetsfrågor att gå vidare med utbyte av sockeln 
och omkittning av fönstren. 

att uppdra åt arbetsgruppen för fastighetsfrågor att ta in offerter på målning. 
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§ 22 
Nyttjande av lokaler 
Även människor med allergier ska kunna vistas i våra lokaler, detta gäller generellt och inte 
bara mögelallergi. 
Ett resonemang förs kring möjlighet att upprätthålla efterlevandet av ett beslut kring starkt 
doftande blommor, parfymer, nötter och andra allergener och kyrkorådet enas om att ett beslut 
i den frågan inte ska fattas utan att vi istället får vädja till människors respekt för varandra 
med hjälp av information.  

Kyrkorådet beslutar  

att inga djur får vistas i församlingens lokaler. 

att ingen rökning är tillåten i församlingens lokaler. 

§ 23 
Genomgång av församlingens gravar
Kyrkoherde Yvonne Hallin redogjorde för att vi har ett stort arbete framför oss med 
återtagande av gravar och att utreda vilka som ska kulturminnesmärkas. Vi kan få hjälp av 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation när det gäller kulturminnesmärkningen. Vi behöver 
budgetera för bland annat borttagande av gamla gravstenar inför budgeten 2017.

§ 24
Information från kyrkoherden
Skriftlig information bifogas protokollet, samt efter önskemål vid mötet även underlag för 
lönesättande samtal.

§ 25
Information från församlingens internationella grupp
Skriftlig information bifogas protokollet.

§ 26
Information från arbetsgruppen för fastighetsfrågor
Möja prästgård: Vi har fått en vattenläcka, troligtvis på matarledningen. Om det är på det 
nya är det ett reklamationsärende, arbetsgruppen för fastighetsfrågor hanterar detta vidare.  
Arbetsgruppen för fastighetsfrågor fortsätter att titta på problematiken på Möja prästgård och 
även toalett till besökande till kyrkan.

Övernattning Nämdö vaktmästeri: Folkbokföringslagen reglerar hur man ska vara 
folkbokförd på rätt sätt och det innebär att "man ska vara folkbokförd där man har sin mesta 
dygnsvila". 
Alltså där man för det mesta bor och sover, och där ska man registrera sig så fort man flyttar 
in på adressen.  Med folkbokförd i detta sammanhang menas bostad. Detta innebär att det går  
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bra att övernatta i vaktmästeriet men att församlingen kan inte hyra ut lokalen som bostad. 
Med "mesta dygnsvila" avses huvuddelen av året, dvs mer än 183 dagar. 
Beträffande tvättstugan på Möja är det så att församlingen fick inte strandskyddsdispens för 
att kunna inreda tvättstugan till övernattningsställe då byggnaden inte använts för detta 
ändamål tidigare. 

§ 27
Övriga frågor
Städning av församlingens lokaler på Djurö
Yvonne Hallin informerar om att vi har fått tre offerter rörande städning på Djurö och att hon 
kommer ta kontakt med ett av dessa företag. 
Uthyrning av bostad i vaktmästeriet på Djurö
Yvonne Hallin väcker frågan om att kunna hyra ut övervåningen på Djurö vaktmästeri som 
bostad till församlingsbor i behov av kortsiktigt boende. Då lokalens faciliteter är 
gemensamma med vaktmästarens är detta inte en bra lösning. Om någon känner till ett boende 
som står tomt så meddela kyrkoherden.
Hundar på Möja kyrkogård
Gullewi Dunback undrar varför skylten med att det inte får vistas hundar på kyrkogården på 
Möja fortfarande inte är uppsatt. Yvonne Hallin har tagit kontakt med Agneta Sjöberg om att 
den ska sättas upp.
Inventarielistor
Gullewi Dunback informerar om att vecka 14 kommer det två kvinnor från Handarbetets 
vänner och är behjälpliga med upprättandet av inventarielistor i våra kyrkor. Kristina Popoff 
kommer att hjälpa Gullewi med inventarierna i Djurö kyrka.  
Församlingsdialog
Ewa Ryttegård har som förslag att församlingsdialogen bör få en stående punkt vid 
kyrkorådets sammanträden. All information som bör komma till församlingsmedlemmarna 
kan lämnas över till Ewa för att kunna läggas ut på facebook. Alla önskemål och annan 
återkoppling från församlingsmedlemmar lämnas även den till Ewa för sammanställning och 
diskussion på kommande kyrkoråd.

Kyrkorådet beslutar

att alltid ha en punkt med på kyrkorådets dagordning för församlingsdialogen

Nämdö brygga 
Marianne Berggren efterfrågar ärendet om Nämdö brygga som på grund av nytillkommen 
information återremitterades av kyrkofullmäktige till kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt arbetsgruppen för fastighetsfrågor att bereda ärendet vidare

Fastigheten på Högmalmarna
Även styckning av Högmalmarna återremitterades till kyrkorådet. Det är av intresse att 
invänta en ändring av strandskyddslagen, men oklart hur lång tid det kan ta. Fiskevattnet runt 
området kan också vara aktuellt för försäljning.
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Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt arbetsgruppen för fastighetsfrågor att utreda ärendet vidare

Mobila kyrkbänkar/altarring
Mariannne Berggren efterfrågar beslut i frågan om huruvida man kan ta bort de främsta 
kyrkbänkarna och altarringen.
Gullewi Dunback och Yvonne Hallin har gjort det och det är inte möjligt.
Djurö kyrkudden
Anna Frej informerar om att Katarina Schoerner har hjälpt till att tyda de gåvobrev 
församlingen har tillgång till angående kyrkudden. Tillsammans med arbetsgruppen för 
fastighetsfrågor utreds vidare vad som gäller kring dessa.
Nya dokument begärs löpande ut från arkivet, men det är ett både tids- och kostnadskrävande 
arbete som belastar prästgårdens budget för 2016.
Kyrkorådet har fått ett brev angående Djurö Prästgård från arbetsgruppen för Prästgårdens 
bevarande, vilket Anna Frej kommer att besvara. 
Kyrkorådet kommer att kalla till ny församlingsdialog när det finns nytillkommen information 
att diskutera i frågan.

§ 28  
Sammanträdet avslutades 


