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Karin Lundbeck
Kerstin Malmborg Jarnestedt
Patricia Fundeborg
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Övriga närvarande

Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Britt Wessel

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, tisdag den 2 mars kl. 15.00

Paragrafer

8-14

Underskrifter

Göran Sundgren
Britt Wessel
Elisabeth Stålhem Liljendahl
Lillan Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Sekreterare
Jeanette Agnrud
Ordförande
Iréne Pierazzi
Justerare
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2021-02-24

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då anslaget tas ner

Underskrift
Maud Kahlbom

2021-04-02
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§8

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Britt Wessel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum tisdagen den 2 mars kl. 15.00.

§9

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 10

Nytt hyresavtal Gula villan
Tyresö församlings fastighet den så kallade Gula villan, Tyresövägen 1A har under
många år hyrts ut till Tyresö kommun. Det senaste avtalet är daterat 1 januari 2017.
Lokalen hyrs i dagsläget ut för att användas till ensamkommande flyktingbarn.
Hyrestiden löper till den 31 december 2021 och förlängs med 5 år om inte uppsägning
av kontrakt sker minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång, det vill säga
innan den 31 mars 2021.
Tyresö kommun har meddelat intresse för att fortsätta hyra fastigheten med nytt
användningsområde, fritidsverksamhet för barn och unga. Olika intressenter har under
åren hört av sig till församlingen med önskemål om att få hyra fastigheten. En av dessa
är Tommy Blidborg som själv presenterar sig som ”snickrande ostgubbe i
Delikatessboden i Tyresö”. Tommy har drivit Delikatessboden under sju år och har i
dagsläget ett rivningskontrakt på Strandallén 4.
Fastigheten ligger på mark som är detaljplanelagd för begravningsverksamheten,
detaljplan 265. Om byggnaden används för andra ändamål måste detaljplanen ändras.
Tyresö kommun har meddelat önskemålet att förkorta uppsägningstiden av
hyresavtalet för att hinna ansöka om ett tidsbegränsat bygglov. Detta för att vidare
undersöka möjligheten att bedriva fritidsverksamhet för barn och unga i Gula villan
oavsett befintlig detaljplan.
Tommy Blidborg, Delikatessboden, är intresserad av att anpassa verksamheten så att
den kan betraktas som ett komplement till begravningsplatsen genom försäljning av
gravprydnader och blommor med mera.
Kyrkorådet beslutar
att säga upp avtalet med Tyresö kommun samt,
att återremittera ärendet för vidare utredning av fastighetens användningsområden

§ 11

Församlingens lokalförsörjningsplan
Vid kyrkorådets sammanträde den 10 juni 2020 beslutar kyrkorådet enligt § 38 att
uppdra till kyrkoherden att påbörja arbetet med en lokalförsörjningsplan och att
presentera ett förslag till lokalförsörjningsplan vid kyrkofullmäktiges sammanträde i
november 2021.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2021-02-24
Framtagandet av en lokalförsörjningsplan ska utgå ifrån av Kyrkofullmäktige
fastställda visions-och målformuleringar angående församlingens lokalförsörjning
samt fastighetsinnehav.
Exempel på formuleringar:
Visionsformulering
Lokalförsörjningen i Tyresö församling ska planeras i samklang med samhällets
utveckling utifrån ett andligt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbarhetsperspektiv.
Målformulering
Församlingen ska kunna utföra uppdrag och sin kallelse i lokaler som är
ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning.
Mätbara mål
Ekonomi:
Ökad nyttjandegrad av församlingens lokaler med 25 % till följd av extern uthyrning.
Hållbarhet:
Tyresö församling använder endast miljövänliga energikällor i överrensstämmelse
med FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Exempel:
-

Bergvärme Bollmora
Solenergi där det är lämpligt
Byta ut fläktmotorer i Trollbäcken

Kyrkorådet beslutar
att visions- och målformuleringar ska beslutas av Kyrkofullmäktige vid
sammanträdet den 5 maj 2021.
§ 12

Arbetsrapport med anledning av covid-19
Den 20 november beslutar regeringen att endast tillåta 8 personer vid offentliga
sammankomster. Till offentliga sammankomster räknas församlingens öppna
aktiviteter och gudstjänster, även begravningar. Därför pausas alla våra verksamheter
och offentliga gudstjänster tills nya besked kommer. Regeringen beslutar samtidigt
om ett undantag gällande begravningsgudstjänster och urnsättning där antalet
deltagare inte får överskrida 20 personer. Biskop Andreas uppmanar församlingarna
att hålla sina kyrkor öppna. I huvudsak är Tyresö kyrka öppen på helger och
Bollmoradalens kyrka samt Trollbäckens kyrka öppna på vardagar och vissa kvällar.
Församlingen har ansökt om undantag att fira huvudgudstjänst samt om att göra
avsteg från Kyrkohandboken mot bakgrund av Coronapandemin (17 kap. 3 § KO).
Domkapitlet har beviljat ansökan. Arbetet med Coronahjälpen har fortsatt under jul
och nyår och församlingen och kommunen har kommit överens om att fortsätta
arbetet i första hand till sista mars. Verksamheten planerar och genomför icke-fysiska
verksamheter fram till 1 april. Gudstjänsterna sänds på hemsidan.
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Enligt senaste direktiv får en person per 10 m² vistas i samma lokal. Detta innebär att
32 personer får samlas i Bollmoradalens kyrka, 28 personer i Tyresö kyrka, 11
personer i Församlingshemmet samt 25 personer i Trollbäckens kyrka. Detta gäller
dock inte offentliga sammankomster, där åtta fortfarande gäller.
Kyrkorådet noterar informationen
§ 13

Arbetsrapport angående församlingens övertagande av Prinsvillan – Lilla Tyresö
Vandrarhem
Kyrkoherden har den 1 oktober 2020 tecknat hyresavtal med Nordiska museet
angående Prinsvillan – Lilla Tyresö vandrarhem. Överlämning från Johanna Lavett,
som tidigare drev Lilla Tyresö Vandrarhem, till Tyresö församling är avslutad. Nu
pågår arbetet med en projektbeskrivning och uppdragsbeskrivning för aktuella
medarbetare samt framtagande av sökprofil inför rekrytering av Föreståndare vid
Prinsvillan. Kyrkoherden har den 1 oktober 2020 tecknat hyresavtal med Nordiska
muséet angående Prinsvillan – Lilla Tyresö vandrarhem. Överlämning från Johanna
Lavett, som tidigare drev Lilla Tyresö Vandrarhem, till Tyresö församling är avslutad.
Projektbeskrivning och uppdragsbeskrivning för aktuella medarbetare är framtagna.
Rekrytering av vandrarhemsföreståndare pågår. Sista ansökningsdag är 5 mars.
Vandrarhemmet föreslås heta Prinsvillan och varumärket och den grafiska profilen
presenterades.
Kyrkorådet noterar informationen

§ 14

Personalärenden
IT-och kommunikationsansvarig i Tyresö församling lämnar sin tjänst den 19 mars
2021. Sökprofil för konsultuppdrag är framtagen och kontakt har etablerats med
rekryteringsföretaget Knack.
Jan Alkstål har begärt entledigande från sin tjänst som kyrkogårdsarbetare i Tyresö
församling. Jan lämnar sin tjänst under våren 2021.
Maria Stenberg har begärt entledigande från sin tjänst som barnskötare i Tyresö
församling. Maria har under en längre tid varit tjänstledig för studier och kommer inte
att återgå i tjänst i Tyresö församling.
Kyrkorådet noterar informationen

