Forts. § 7

Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i
ärendet.
Styrelsen beslöt
att

godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 samt

att

att överlämna tertialbokslutet och prognosen till moderbolaget Stockholms
Stadshus AB.

§8
Försäljning av f.d. Tullhuset på Blasieholmen
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 september 2015.
Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.
Ann-Katrin Åslund yrkade att styrelsen skulle besluta
”att
att

avslå kontorets förslag till beslut
därutöver anföra

Folkpartiet välkomnar ett Nobelcenter. Stockholm har all anledning att med stolthet visa
upp Nobels arv och verksamheten kring Nobelpriset. Likaså välkomnar vi fler moderna
märkesbyggnader av hög kvalitet i Stockholm. De nya årsringar vi lägger till staden
behöver få märkas och vi är övertygade om att stadens historia och framtid kan giftas
ihop på ett bra sätt i stadsmiljön, med respekt för de kulturhistoriska värdena och viktiga
kulturmiljöer.
Blasieholmsudden är en central plats i Stockholms geografi och stadsbild som passar bra,
och förtjänar, en märkesbyggnad för en publik verksamhet. Det är samtidigt en central
plats i Stockholms historia med stora kulturmiljövärden och stora historiska och nutida
sjöfarts- och hamnvärden.
Som fastighetsägare till Tullhuset, byggt 1876, ankommer det på Stockholms hamn AB
att vårda och värna det. Enligt Stockholms stadsmuseum är Tullhuset grönklassat, det vill
säga särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Som namnet skvallrar om användes huset fram till 1942 till hamnens
tullverksamhet och vittnar om ett stycke viktig Stockholmshistoria.
Det aktuella förslaget till ny detaljplan förutsätter dock att Tullhuset rivs för att lämna
plats för Nobelcenter. Det är mycket olyckligt. Om Nobelcentret ska bli ett lyckat tillägg
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till Stockholms stadsbild måste den kommande processen för detta projekt ta stor hänsyn
till den kulturmiljö som finns på Blasieholmen.
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Tullhuset bör kunna arbetas in i förslaget till Nobelcenter, för att tillsammans utveckla
det idag bortglömda hörnet av Blasieholmen. Den nya bebyggelsen ska placeras så att
Tullhuset kan stå kvar. Följaktligen finns ingen anledning för Stockholms Hamn AB att
sälja tullhuset till exploateringsnämnden.”
Styrelsen beslöt, med bifall till bolagsledningens förslag och med avslag på Ann-Catrin
Åslunds yrkande,
att

godkänna försäljningen av f.d. Tullhuset på Blasieholmen.

att

ge VD i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ann-Katrin Åslund reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§9
Val av suppleant till styrelsen i Nynäshamns Mark AB
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 september 2015.
Styrelsen beslöt
att

till suppleant i Nynäshamns Mark AB välja Ida Karlbom för tiden från den
22 september 2015 till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.

§ 10
Rapporter
a)
Finansrapport
Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.
Styrelsen beslöt
att

godkänna den redovisade rapporten.

b)
Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär
Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen utsänd Lägesrapport -2015, T2, daterad
11 september 2015.
Styrelsen beslöt
att

godkänna den redovisade rapporten.
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