till Stockholms stadsbild måste den kommande processen för detta projekt ta stor hänsyn
till den kulturmiljö som finns på Blasieholmen.
Forts. § 8

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

godkänna den redovisade rapporten.

d)

Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar
enligt miljöbalken
Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade kort om
huvudförhandlingen den 27 augusti 2015 avseende tillståndsprövningen för Stockholm
Norvik samt upplyste om att dom kommer meddelas den 30 september 2015 kl. 11.00.
e)
Muntlig lägesredovisning
Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om









olycka i Nynäshamn den 21 augusti 2015 där dragbil med trailer körde över
kajkant.
olycka i Kapellskär den 2 september 2015 där ett av DFDS´ fartyg i hård vind
bl.a. seglade på en ponton och vid försök att lämna Hamnen även fick en reva i
skrovet.
flyktingssituationen och att Hamnen inventerat samt erbjudit lokaler som kan
användas för tillfälliga boenden till ansvariga myndigheter.
att medlemmar av regeringen besökt Hamnen den 16 september 2015 och hållit
presskonferens med presentation av regeringens klimatsatsningar. I anslutning till
besöket visade Hamnen solcellsanläggningen på Magasin 6 och informerade även
om Hamnens miljö- och hållbarhetsarbete.
att en ny solcellsanläggning på ett av magasinen i Nynäshamn nu är färdig för att
tas i drift.
nuläget i arbetet med rörlig gångbrygga i Nynäshamn.

§ 11
Övriga frågor
a)
Nästa möte
Nästa möte blir i Nynäshamn torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 10:30 med
efterföljande lättare lunch ca kl. 12.00 samt studiebesök i Nynäshamn hamn och Norvik
hamn. Ytterligare information om transport till och från Nynäshamn kommer separat.
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