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Kommunstyrelsen
§ 68

Ordförandeförslag – förvärv av Adelsö hembygdsgård (KS19/128)
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela Ekerö pastorat att Ekerö kommun önskar
nyttja hembudsrätten avseende Adelsö hembygdsgård.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Ekerö Bostäder i
uppdrag att genomföra förvärv av Adelsö hembygdsgård från Ekerö pastorat.
_____
Särskilt yttrande
Hanna Svensson (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) inkommer med ett
särskilt yttrande.
_____
Sammanfattning
Ekerö pastorat har påbörjat en process för att försälja fastigheterna som omfattar
Adelsö hembygsgård. Pastoratet har skrivit till kommunstyrelsen för att efterfråga vår
inställning till hembudsrätten i det avtal som slöts mellan kommunen och pastoratet
vid försäljningen.
Ekerö kommun har långsiktiga hyresavtal med Ekerö pastorat för kommunens
verksamheter. Vi ser nu en möjlighet att genom att förvärva fastigheten ta ansvar för
den långsiktiga planeringen av kommunens verksamheter på Adelsö.
Jag föreslår därför att Ekerö kommun ska meddela pastoratet att vi avser att nyttja
hembudsrätten. Här finns det även en möjlighet att hitta synergier med Ekerö
Bostäders nybyggnation på Adelsö, varav jag föreslår att fullmäktige ska ge bolaget i
uppdrag att genomföra förvärvet.
Beslutsunderlag
 §81 KSau Ordförandeförslag – förvärv av Adelsö hembygdsgård
 Ordförandeförslag - Förvärv av Adelsö hembygdsgård
 Köpekontrakt Ekerö Hovgården 4:3 Adelsö hembygdsgård

Justerandes sign
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Särskilt yttrande
Ärende
17
(2020-06-09)

Yttrande till ordförandeförslaget i ärendet förvärv av Adelsö
Hembygdsgård
Dnr KS19/128
Nu tar kommunen, efter ett års kraftsamling från föreningar och engagerande öbor, sitt
etiska och moraliska ansvar för Adelsö hembygdsgård då de avser använda sin återköpsrätt
genom att låta Ekerö bostäder förvärva gården. I denna konstellation vill vi trycka extra på
att öns föreningar, kommunen och Ekerö bostäder behöver skapa en gemensam struktur för
samverkan. Och då inte bara vad gäller Hembygdsgården, utan hela Hovgårdsområdet. Om
vi gemensamt kan samverka på ett vettigt sätt kommer det att gagna både Hovgården,
idrottsplatsen, Hembygdsgården och det fantastiska kulturarv vi har på platsen kring
Hembygdsgården. Genom att det skapas ett samarbete mellan parterna finns stora
möjligheter för en vidareutveckling av Hovgårdområdet och en ypperlig chans att utveckla
Världsarvet.

Socialdemokraterna, Öpartiet och Miljöpartiet genom:
Hanna Svensson (S) oppositionsråd
Desirée Björk (Ö)
Ulrika Sandin (MP)
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