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Sammanställning av utlandskyrkans lokaler
Detta dokument redovisar översiktligt samtliga stadigvarande lokaler som Svenska kyrkan i
utlandet äger eller förhyr. Med stadigvarande menas de lokaler som man innehar “dygnet
runt, året runt”. Syftet är att ge en överblick över de lokaler som används i verksamheten,
deras grundläggande egenskaper och de utgifter som är förknippade med innehavet.
Uppgifterna är hämtade från de besiktningar som genomförts under åren 2008-2014 samt
underlag inrapporterat av församlingarna. Vad gäller angivna driftkostnader förekommer viss
osäkerhet om vilka kostnader församlingarna har inkluderat i sin redovisning. Uppgifterna om
driftkostnader får därför i många fall anses vara ungefärliga.
Lokalerna redovisas per land i bokstavsordning. Varje lokal har ett unikt lokalnummer,
exempelvis UK.01.01, som används i redovisningen.

Sammanfattande slutsatser
Lokalernas skick

Lokalerna uppvisar varierande skick och underhållsnivå. En sammantagen bedömning är att
lokalbeståndet med relativt små och enkla åtgärder kan uppnå de krav som lokal lagstiftning
och kyrkokansliets regelverk ställer. De största bristerna återfinns i lokaler som ägs eller hyrs
av utlandsförsamlingarna själva.

Lokalernas lämplighet för nuvarande verksamhet

Med få undantag är lokalerna lämpliga för den verksamhet som bedrivs där i dagsläget. Dock
saknas tillstånd (motsvarande bl a bygglov, brandskyddsgodkännande etc) i en hel del fall.
Detta främst vad gäller lokaler som ägs eller hyrs av utlandsförsamlingarna.
Ett halvdussin lokaler/fastigheter framstår som överdimensionerade vid en strikt
effektivitetsbedömning. Ett par lokaler framstår som på gränsen till underdimensionerade.

Lokalernas ekonomiska effektivitet

Vi bedömer att alla församlingar/verksamhetsplatser har kortsiktig förmåga att finansiera sitt
nuvarande lokalinnehav, givet att den nivå av anslag som tilldelats från den nationella nivån
är oförändrad. På längre sikt finns osäkerhet om ett par församlingar med stora och
kostsamma lokalinnehav har långsiktig förmåga att finansiera förvaltningen och underhållet.
Driftkostnader: Den tillgängliga informationen om driftkostnader (inkl hyreskostnader) är
bristfällig. Dock kan konstateras att den sammanlagda redovisade driftkostnaden (2013 års
penningvärde och valutakurs) uppgår till ca 7 500 000 SEK, motsvarande ca 293 SEK per
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kvadratmeter och år. En nivå som står sig väl i jämförelse med motsvarande schablonsiffror
för kontorsfastigheter och skolfastigheter i Sverige.
Kapitalutgifter: Det saknas uppgifter för några fastigheter. Den rena underhållskostnaden i det
redovisade underlaget uppgår sammantaget till ca 92 000 000 SEK under kommande 10 år.
Detta motsvarar ca 360 SEK per kvadratmeter och år. Det är högre än motsvarande
schablonsiffror för kontor och skolfastigheter i Sverige, men beror på att ett par stora
fastigheter (Köpenhamn, Oslo) har stora kommande kapitalutgifter p g a eftersatt underhåll.
Observera att detta är ren underhållskostnad enligt schablonbedömning. Den tar inte hänsyn
till de anpassningar och förbättringar som nästan alltid görs i samband med
underhållsåtgärder. Erfarenhetsmässigt blir den faktiska projektkostnaden oftast ca 120-150
% av det angivna underhållsbehovet.

Lokalredovisning:
Argentina
AR.01.01. Buenos Aires. Arsopardo 1428. Kyrka, församlingslokal, bostäder, uthyrda
lokaler

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 960 kvm.

Innehavsform

Ägd av den lokala församlingen.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Kyrkolokal, församlingslokaler, kontor, bostäder. Del av lokalen är
uthyrd till extern kontorshyresgäst.

Driftkostnader
per år

39 456 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

41 SEK
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Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

3 572 277 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Kostnaderna för denna fastighet bör ligga något högre än vad som
framkommer i rapporten på grund av storlek och ålder.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen är i dåligt skick (underhållsmässigt) och enligt uppgifter från
rapport och från församlingsmedlemmar saknas resurser för att kunna
genomföra de renoveringar som behövs.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Brandskydd och utrymningsskyltning bör åtgärdas omgående. Tillstånd
för verksamheten verkar behövas och bör åtgärdas. Tätning av tak.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Byte av värmesystem och elsystem då dessa har nått slutet av sin
beräknade livslängd. Takrenovering och eventuellt lägga nytt tak. Vid
en större renovering bör man göra någon av toaletterna
handikappanpassad.

Övriga
kommentarer

Fastigheten är ganska nedgången och kommer inom en tioårsperiod att
ha stora investeringsbehov.

372 SEK

Australien
AUS. 01.01. Melbourne. 21st St. Georges Rd. Kyrka, församlingslokal och bostäder
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Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

1206 kvm.

Innehavsform

Ägd av Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastigheten är en stor friliggande villa i kolonialstil som innehåller
församlingssal, café, kontorsdel och 3 st lägenheter. Fastigheten har en
stor tomt som inrymmer några bodar, en mindre pool och lekplats.
Fastigheten har hög byggnadsantikvarisk klassning. Den inköptes under
1950-talet för Svenska kyrkan i utlandet.

Driftkostnader
per år

587 921 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

487 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

8 500 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

705 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för nuvarande verksamhet. Fastigheten som är
en stor villa inrymmer många funktioner som utnyttjas av församlingen
och utsänd personal. Läget av fastigheten i ett lugnt bostadsområde är
något ocentralt. Det går att ta sig till lokalen med lokaltrafik.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

En planerad tillbyggnation av villan för att åstadkomma bättre logistik i
fastigheten, bättre kontorsarbetsplatser för personal och
tillgänglighetsanpassade toaletter.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

En större ytskiktsrenovering kommer att behövas inom en femårsperiod.
Inom en tioårsperiod kommer det att behövas en uppgradering av de
tekniska installationerna då de uppnått sin förväntade livslängd. Inom
denna period bör man även genomföra underhållsåtgärder för
skiffertaket.

Övriga
kommentarer
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AUS.03.01-02. Sydney. 90 Goldburn St. Församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 150 kvm.

Innehavsform

Hyrd lokal.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Församlingslokaler i form av liten samlingssal, arbetsrum och pentry.
Utöver detta lånar församlingen kyrkolokal i samma fastighet samt hyr
per timme lokaler för sin caféverksamhet.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Ej känt.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1 415 700 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

547 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

I rapporten utgår man från fastighetsägarens perspektiv och därför är de
större kapitalutgifterna inte relevanta för oss som hyresgäst.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen har de faciliteter som verksamheten behöver. Däremot är
lokalen inte anpassad för offentlig verksamhet, nödutrymningsskyltning
saknas, brandskydd är bristfälligt och tillgängligheten uppnår inte
myndighetskraven.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Om lokalen ses som en permanent verksamhetsplats bör åtgärder
genomföras angående nödutrymning och brandskydd. Ca 57 000 (exkl
GST) AUD för omgående åtgärder.
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Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Det finns en hel del åtgärder som bör åtgärdas ganska omgående om
man ser detta som en permanent verksamhetsplats. En dialog med
fastighetsägaren bör i så fall upprättas.

Belgien
B.02.02 BRYSSEL. Av. des Gaulois 35. Kyrka, Församlingslokaler, bostäder

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

789 kvm samt ca 300 kvm trädgård/markyta.

Innehavsform

Ägd av Trossamfundet Svenska kyrkan.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Driftkostnader
per år

Inköpt 2007. Anpassad och renoverad under 2007 och 2009. Del av
tomtmark avstyckad och såld till Norska Sjömanskyrkan 2011.
Fastigheten inrymmer 3 lägenheter (som vid behov kan fungera som 1
eller 2 större lägenheter), café, kyrkolokal, bastu, musikrum,
möteslokaler och expeditionslokaler.
216 000 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

274 SEK
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Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1 500 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Under kommande 10 år förutsätts ytskiktsrenovering i delar av
fastigheten samt viss anpassning av lägenheter. Efter ytterligare 10 år
förväntas en större renovering vara nödvändig med bl a visst utbyte av
installationer.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lämplig. Vissa mindre brister i logistik och kapacitet upplevs av
församlingen. Dock inte av allvarlig karaktär utan en konsekvens av att
byggnaden är gammal samt lång och smal.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Inget.

190 SEK

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Brasilien
BR.01.01. Sao Paolo. Rua Job Lane 1035. Kyrkolokal, församlingslokaler, bostäder,
samlingslokaler m m
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Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 1 942 kvm.

Innehavsform

Ägd av den lokala församlingen.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastigheten omfattar ca 8 000 kvm markyta med ett flertal byggnader.

Driftkostnader
per år

68 801 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

35 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1 254 236 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

65 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Ovan angivna belopp kan vara i underkant vid en erfarenhetsmässig
schablonbedömning.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses vara lämplig för verksamheten.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Diverse mindre reparationer på utrymningstrappa, några fönster och
några mindre delar av taken. En del brandsäkerhetsåtgärder behöver
genomföras.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Det nuvarande elsystemet behöver bytas ut. Vid nästa större renovering
bör man göra några av toaletterna handikappanpassade. Taken bör
renoveras och uppgraderas.

Övriga
kommentarer
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Cypern
CY.01.03. Ayia Napa. Nissi Avenue 9. Församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 440 kvm.

Innehavsform

Hyrd lokal.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Kyrkolokal och församlingslokaler.

Driftkostnader
per år

398 944 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

907 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

734 479 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

167 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
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Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för den nuvarande verksamheten.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Tillföra ett ventilationsdon för toalett på bottenvåning där viss fukt kan
synas. Mindre målningsarbeten.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Tillstånd för verksamheten kan behövas, bör undersökas närmare.

CY.01.02. Ayia Napa. Kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ej känt.

Innehavsform

Hyrd.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år
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Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig som bostad åt kyrkoherde.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Installera brandvarnare och åtgärda eventuellt fuktproblem.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Utbyte av värmepanna, dock åligger detta fastighetsägaren.

Övriga
kommentarer

Danmark
DK.01.01. Köpenhamn. Folke Bernadottes allé 4. Kyrka, församlingslokaler, bostäder

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

2600 kvm exkl tomtmark.

Innehavsform

Ägd byggnad på ofri grund. Församlingen äger byggnaden och innehar
arrendet.
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Ev. kommentarer
till innehavsform

Arrendet för marken är i princip gratis och villkorat av att marken
används för nuvarande verksamhet. Värdet på byggnaden vid en
överlåtelse är alltså högst osäkert och beroende av godkännande av
jordägaren (den danska försvarsmakten).

Driftkostnader
per år

681 000 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

262 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

22,6 MSEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

869 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Nivåerna förefaller rimliga i jämförelse med egna erfarenhetssiffror från
exempelvis Paris och Hamburg. Kapitalutgifterna skulle kunna bli högre
än angett om lokalanpassningar görs i samband med
underhållsrenoveringar.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalerna är lämpliga i sig men sannolikt för stora och för oflexibla
givet sannolik framtida verksamhet.
Det är oklart om byggnaden har de tillstånd som krävs för användning
som församlingslokal (café, samlingsrum m m).

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Övriga
kommentarer

Klargöra om församlingen har installerat fettavskiljare vilket vi
påpekande för ung 5 år sedan. Verkar inte som så har skett.
Fuktproblematik i nedre våningen och ålderstigna installationer m m är
angelägna åtgärdsbehov, men inte så akuta att de kräver åtgärd inom 12
månader.
Fastigheten behöver omfattande renovering för att över tiden uppfylla
lokalförsörjningspolicyn och fungera som lokal för verksamheten.
Det är högprioriterat att komma till rätta med den långvariga
fuktproblematiken som kommer både från grunden och möjligen också
fortfarande från avloppet.
Församlingen har en underhållsplanering som vid översiktligt påseende
verkar tillfredsställande om det finns finansieringsförmåga att verkställa
planen.
Församlingens fastighetsarbete kan behöva stöttning.
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DK.01.02 Köpenhamn. Folke Bernadottes allé 4. Lägenhetsbyggnad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

1250 kvm, exkl tomtmark.

Innehavsform

Ägd byggnad på ofri grund. En stiftelse äger byggnaden och innehar
arrendet. Stiftelsen är knuten till församlingen.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

435 000 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

348 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

9 MSEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

725 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Nivåerna förefaller rimliga i jämförelse med egna erfarenhetssiffror från
exempelvis Paris och Hamburg.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Som bostadsfastighet är både utformning och skick föråldrat. Det är
oklart vilket ekonomiskt utfall församlingen har av innehavet.
Byggnaden är knappast nödvändig för att bedriva den kyrkliga
verksamhet som församlingen gör.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Mindre reparationer av fasad för att förhindra skadlig vatteninträngning.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Allmän modernisering. Bygglovspliktiga åtgärder får sannolikt följdkrav
på omfattande uppgradering.
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Övriga
kommentarer

Egypten
EGT.01.01. Alexandria. 26 juli Av. nr 57. Svenskt institut

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

439 kvm enligt lagfartsuppgift (troligtvis geografisk yta/faktisk landyta)
och 1774 kvm (LOA) enligt hyresavtalet med SFV.

Innehavsform

Ägd (förvärvad genom donation 1963) av Svenska kyrkan (Stiftelsen
SKUT eller Trossamfundet). Enligt det egyptiska fastighetsregistret ägs
fastigheten av ”Social Affairs Administration of Seamen of the Church
of Sweden” (direktöversättning från arabiska) / ”Svenska kyrkans
Sjömansvårdsstyrelse”. Lagfartsuppgiften/ägandeuppgiften ska utredas
och justeras.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastigheten är uthyrd till Statens Fastighetsverk (SFV).

Driftkostnader
per år

Hyresgästens ansvar.

Driftkostnad per kvm
och år

Uppgift saknas.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Hyresgästens ansvar.

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Uppgift saknas.

DOKUMENT

SIDA

PM

17(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Ingen uppgift.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Inget.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Inget.

Övriga
kommentarer

SVF hyrde lokalen 1998 (för 20 år) för en total hyresavgift om 1 kr.
Avtalet förlängs med 5 år om det inte sägs upp i tid. Staten äger också
en option att köpa fastigheten för 10 000 000 kr (år 1998, priset ska
räknas upp enl svenskt KPI).

Frankrike
FR.01.01. Paris. Rue Mederic 9. Kyrka, församlingslokal, bostäder

DOKUMENT

SIDA

PM
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UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING
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1.1

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

2022 kvm.

Innehavsform

Ägd av Trossamfundet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastigheten övergick från statens till Svenska kyrkans ägo efter
separationen från staten år 2000. Den innehåller kyrksal, församlingssal,
kontorsdel och 4 st lägenheter som nyttjas av utsänd personal. En del av
ytan i fastigheten hyrs ut till Svenska skolan i Paris.

Driftkostnader
per år

474 088 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Driftkostnad per kvm
och år

234 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Driftkostnaderna får ses som en indikation då det inte går att få fram nya
siffror förrän renovering är slutförd och ett år har gått.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Fastigheten får anses vara lämplig för den nuvarande verksamheten.
Lokalerna har under åren 2013-2014 genomgått en totalrenovering för
att säkerställa den efterfrågade funktionen för församlingen och
efterleva gällande myndighetskrav. I samband med denna renovering
ska den tekniska livslängden på bygganden ha förlängts i minst 20 år.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

FR.01.02. Paris. Assistentlägenhet
Hyrd lägenhet av församlingen som ersättningslägenhet under renoveringen.

DOKUMENT

SIDA

PM
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DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING
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1.1

FR.01.03. Paris. Volontärlägenhet
Hyrd lägenhet av församlingen som ersättningslägenhet under renoveringen.

FR.02.01. Södra Frankrike. Villa Ingeborg. Avenue Verdun 40. Kyrkolokal,
församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 500 kvm.

Innehavsform

Ägd av den lokala församlingen.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Anskaffad 2013 som ersättning för Stillegården.

Driftkostnader
per år

317 590 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

635 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

678 132 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

136 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Då fastigheten är relativt nybyggd och nyligen renoverad är
kapitalutgifterna de närmaste 10 åren ganska små.

DOKUMENT
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DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för nuvarande verksamhet.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Fuktgenomträngning som syns i en av toaletterna på bottenvåningen bör
undersökas närmare. Ett enklare ventilationsdon bör installeras för att
ventilera grunden på huset för att minska fukten. Brandskyddet i garaget
bör kompletteras. Kontrastmärkning av nedersta och översta trappstegen
bör göras.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Byggnaden byggdes i början på 2000-talet och har genomgått en större
renovering under 2012/13.

FR.02.02. Södra Frankrike. Kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 150 kvm.

Innehavsform

Ägd av den lokala församlingen.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

58 240 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

388 SEK

DOKUMENT
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UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

41 278 SEK

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1
Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

28 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses vara lämplig som bostad åt kyrkoherden. Dock bör
brandskyddet i lägenheten omgående förbättras.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Införskaffa brandskydd i form av bl a brandvarnare och brandsläckare.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Förenade Arabemiraten
UAE.01.01. Dubai. Norwegian Seamen’s Centre. Oud Metha Road 252.Kyrka,
församlingslokaler, bostad

DOKUMENT
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PM

22(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 338 kvm.

Innehavsform

Hyrd byggnad.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastigheten ägs av Norwegian Seaman’s Centre och Svenska kyrkan
nyttjar lokalerna under norskt huvudmannaskap för lokal verksamhet.
Hyresavtalet kan, enligt uppgift, förlängas med 4 år.

Driftkostnader
per år

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Alla fastighetskostnader är huvudmannens ansvar.

Lokalen används officiellt (tillstånd/licens finns) som ”Social Club”.
Lokalen är lämplig för verksamheten.
Skyltar för brandsläckare bör sättas upp.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

En panikregel bör installeras på bottenvåningens ytterdörr. Dörren måste
sannolikt bytas ut för att möjliggöra installation av panikregel.
Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

DOKUMENT
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Grekland
GR.01.01. Aten. Daidalou 18. Kyrka, församlingslokal, bostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 440 kvm.

Innehavsform

Hyrd.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

400 000 SEK, varav
375 000 SEK hyra

Driftkostnad per kvm
och år

909 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1 786 403 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

406 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

En hel del ut av kapitalutgifterna bör åligga hyresvärden.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Om lokalen ska bedömas vara lämplig krävs att brandskyddet åtgärdas.
Tillstånd för publik verksamhet saknas, bör utredas vidare.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

En hel del brandskyddsåtgärder och utrymningsåtgärder behöver
åtgärdas omgående, kontrollera med brandkonsult.
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kyrkan i utlandet

2014-10-09
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VERSION

1.1

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Italien
I.01.01 Rom. Via A. Bertoloni 1/E. Församlingslokaler, bostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

390 kvm samt ca 2000 kvm trädgård.

Innehavsform

Ägd av Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.
Byggnaden rymmer församlingslokaler/café, expeditionslokaler och
lägenhet för kyrkoherde med familj.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Ej känt.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1 000 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

256 SEK

DOKUMENT

SIDA

PM

25(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Huvuddelen av underhållsbehovet i slutet av perioden. Byggnaden är
renoverad i två etapper, 2010 och 2014.
Fastigheten är belägen i en slags ”gated community” där samfälligheten
har en omfattande reglering av vilken verksamhet som får bedrivas.
Byggnaden är uppförd och klassad som bostadsfastighet varför
verksamhetsinslaget i byggnaden inte kan vara för omfattande utan att
bryta mot samfällighetens stadgar och/eller plan- och bygglagstiftning.
Lokalen ligger inte vid något naturligt stråk för turister eller tillfälliga
besökare. Det är förhållandevis komplicerat att ta sig till lokalen med
kollektivtrafik.
Sammantaget kan inte verksamheten utvecklas särskilt mycket då
lokalen sätter begränsningar.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Byte av parkettgolv i källarvåningens församlingslokal. Genomförs
under hösten 2014.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer
I.01.02. Rom. Piazza Farnese 36. Kyrkolokaler
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Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

115 kvm, beläget i källarplanet i Birgittasystrarnas ordenshus.

Innehavsform

Hyrd av församlingen i Rom.
Lokalen omfattar ett kapell, beläget i källarplan.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Hyresavtalet är till sina villkor något avvikande från italiensk praxis. Bl
a finns möjlighet för hyresvärden att på kort varsel säga upp lokalen av
”politiska skäl”. Hyresavtalet är löpande med 3 månaders uppsägning.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Ej känt.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

0

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

0

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet
Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Övriga
kommentarer

Den mycket korta bindande hyrestiden (3 månader) gör att det finns en
latent risk att med kort framförhållning ställas utan lokal. Med tanke på
de juridiska begränsningarna i att använda församlingslokalen i Rom för
kyrkliga handlingar finns en förhöjd riskbild gällande lokalförsörjningen
på platsen.
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Kina
CHA.01.01 Hong Kong. 2 Hang Ming St. Bostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 122 kvm.

Innehavsform

Hyreslägenhet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Hyresavtalet har ej kunnat förevisas. Avtalstiden är enligt uppgift okt
2012 till okt 2015. Det ska finnas en muntlig överenskommelse om att
uppsägning kan ske med ”3/4 månaders” varsel.

Driftkostnader
per år

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lämplig.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Det är rekommenderat (men inte något krav) att rökdetektorer,
brandfiltar och brandsläckare installeras. I två rum finns tecken på
vatteninträning. Det är högst troligt fastighetsägarens ansvar att åtgärda
detta. Fastighetsägaren behöver dock informeras om skadorna.
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kyrkan i utlandet
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Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Nederländerna
NL.01.01. Rotterdam. Parklaan 5. Kyrkolokal, församlingslokaler, bostäder

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Huvudbyggnad om 991 kvm, bastubyggnad om ca 100 kvm, garage om
ca 40 kvm samt trädgård om ca 5000 kvm.

Innehavsform

Ägs av Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastighetens byggnader omfattar kyrkolokal, café, församlingslokaler,
bastu, utomhusbassäng, bibliotek, expedition samt 5 lägenheter varav 2
är externt uthyrda.

Driftkostnader
per år

547 790SEK

Driftkostnad per kvm
och år

485 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

5 000 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

442 SEK

DOKUMENT
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kyrkan i utlandet
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1.1

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Driftkostnader: den stora trädgården medför att driftkostnaderna blir
höga utslaget per kvadratmeter byggnadsarea.
Kapitalutgifter: omfattar byte av fönster (sammantaget ca 80 fönster)
och fasadunderhåll. Fastighetens utsatta läge vid floden Maas gör att det
yttre underhållet är extra åtgärds- och utgiftskrävande.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Kyrkolokalen och församlingslokalerna är lämpliga för nuvarande
verksamhet. Fastigheten är totalt sett överdimensionerad för
verksamheten, i huvudsak vad gäller bostäder.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Fönsterbyte.

Övriga
kommentarer

Fastigheten har ett högt byggnadsminnesskydd vilket ger en dyrare
förvaltning än om så inte varit fallet.

Norge
N.01.01. Oslo. Hammersborg torg 8 B. Kyrka, församlingslokal, bostäder

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 2 350 kvm.

Innehavsform

Ägd av den lokala församlingen. Byggnaden står på ofri grund.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Byggnaden innehåller kyrkolokal, samlingssalar, församlingslokaler och
bostäder.
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Driftkostnader
per år

1 910 463 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

813 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

13 619 970 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

580 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Detta är en stor fastighet som är nästan 100 år gammal och då ligger ofta
underhållskostnaderna ganska högt.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för verksamheten.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Taket som lades om 2008 har vissa tecken på läckage som bör åtgärdas
inom garantin. Myndighetstillstånd för att bedriva verksamhet verkar
saknas och bör undersökas närmare. En byggnadsingenjör bör
genomföra en besiktning av fastigheten på grund av de många
sprickorna som syns. Allmänt underhåll, byte av något golv och
ommålning på några ställen.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Elsystem bör ses över och eventuellt bytas ut. Allmänt underhåll är
eftersatt och en generell översyn behövs. Troligtvis kommer det att
behövas någon form av grundförstärkning för att komma tillrätta med
sprickorna. Fönsterrenovering behövs.

Övriga
kommentarer

DOKUMENT
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Schweiz
CH.02.01. Lausanne. Avenue de Cour 32. Församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 170 kvm.

Innehavsform

Hyreslokal.
Avtalsperiod enl avtalet 15/10 1996 – 14/10 2006.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Avtalet förlängs med 5 år vid utgången av varje period under
förutsättning att det inte sägs upp minst 12 månader före utgången av
varje innevarande period.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Ca 340 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

90 % av utgifterna ovan är för en eventuell installation av
luftkonditionering. En ej obligatorisk åtgärd.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen är i dagsläget, enligt uppgift, lämplig för verksamheten.
Kyrkoherden har dock påpekat att det är dålig luft under evenemang i
kyrksalen, särskilt sommartid.

202 SEK (utslaget på
10 år)

DOKUMENT

SIDA

PM

32(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Nödutgångsskyltar och brandsläckare måste installeras i delar av lokalen
(krav).

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Övriga
kommentarer

Vissa licenser och tillstånd har, som på många andra ställen, inte kunnat
uppvisas. Detta bör utredas och kontrolleras i de fall det åligger den
lokala kyrkan. I många fall bör utgångspunkten kunna vara att licenser
och tillstånd saknas.

CH.02.02. Lausanne. Chemin Vermont 16. Kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 122 kvm.

Innehavsform

Hyreslägenhet.
Avtalstid 1 februari 2013 till 1 april 2014 (avtalet är undertecknat 17
januari 2013).

Ev. kommentarer
till innehavsform

Avtalet förlängs med 12 månader vid utgången av avtalsperioden under
förutsättning att avtalet inte har sagts upp minst 4 månader före
utgången.
Bilagor till hyresavtalet saknas.

DOKUMENT

SIDA

PM

33(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Driftkostnader
per år

Ej uppgivet.

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

0

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

0

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet
Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Lämplig.

Det kan vara lämpligt att se över hyresavtalet (avtalstid).

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Fasaden behöver målas under de närmast kommande åren. Det är dock
sannolikt fastighetsägarens ansvar att så sker.

Övriga
kommentarer

Rök kommer tillbaka in i lägenheten när eldstaden används. Troligtvis
fastighetsägarens ansvar att åtgärda.

CH.01.01. Zurich. Kurvenstrasse 1.Församlingslokaler

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca140 kvm.

Innehavsform

Hyrd lokal.

DOKUMENT
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Hyresavtalet som visats upp är delvis ofullständigt. Dessutom saknas
underskrifter.
Ev. kommentarer
till innehavsform

Avtalstid enl kontraktet 1 feb 1993 – 31 mars 2003. Förlängt med 5 år
till 31 mars 2008. Avtalet förlängs med 5 år vid utgången av varje
period under förutsättning att det inte sägs upp minst 12 månader före
utgången av varje innevarande period.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Ca 100 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Brandsläckare och utrymningsskyltar etc.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Enligt personalen anses lokalerna vara lämpliga för nuvarande
verksamhet.
Nödutgångsskyltar och brandsläckare måste installeras (krav).

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Somliga installationer i källaren verkar inte överensstämma med
reglerna för brandskydd. Dock är det fastighetsägaren som ansvarar för
åtgärderna. Detta bör bevakas.

PVC-golvet bör på sikt bytas ut i ett antal rum.
Mycket annat av det som behöver åtgärdas inom ett par år åligger
fastighetsägaren. På sikt kanske man bör bevaka att vederbörande
åtgärdar det som behövs.
Det finns ett par saker som kan förbättras och handikappanpassas.

Övriga
kommentarer

Licenser har, som på många andra ställen, inte kunnat uppvisas. Detta
bör utredas och kontrolleras. I många fall bör utgångspunkten kunna
vara att licenser saknas.
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CH.01.02. Zurich, Kurvenstrasse 1. Kyrkoherdebostad
Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ej känt (4 rum o kök samt tillgång till extra sovrum på annan våning).

Innehavsform

Hyrd lägenhet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Hyresavtal med start 1 sept 1997. Hyresavtalet kan sägas upp 3 månader
före sista mars eller sista september.
Hyresavtal för rummet på våning 1 saknas/har ej uppvisats.

Driftkostnader
per år

Ej uppgivna.

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

0

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Inget åtgärdsbehov som åvilar hyresgästen.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lägenheten är enligt uppgift lämplig för ändamålet.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Somliga installationer, särskilt i källaren, verkar inte överensstämma
med reglerna för brandskydd. Dock är det fastighetsägaren som ansvarar
för åtgärderna. Detta bör eventuellt bevakas.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Mycket av det som behöver åtgärdas inom ett par år åligger
fastighetsägaren. På sikt kanske man bör bevaka att vederbörande
åtgärdar det som behövs.

Övriga
kommentarer

Fastighetsägaren är ansvarig för de mesta som behöver åtgärdas.
Hyresgästen är ansvarig för mindre reparationer och lättare
underhållsåtgärder.
Vissa licenser och tillstånd har, som på många andra ställen, inte kunnat
uppvisas. Detta bör utredas och kontrolleras i de fall det åligger den
lokala kyrkan. I många fall bör utgångspunkten kunna vara att licenser
och tillstånd saknas.
Det finns ett par saker som kan förbättras och anpassas för
handikappade.
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Singapore
SGP.01.03. Singapore. 300A Pasir Panjang Rd. Kyrka, församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 550-650

Innehavsform

Samanvändning.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastigheten ägs av Norwegian Seamen’s Mission. Svenska kyrkan har
använt lokalerna sedan 1984, genom överenskommelse.

Driftkostnader
per år

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Utlandskyrkan har inget ansvar för fastighetens drift eller underhåll.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lämplig för nuvarande verksamhet.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
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Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

SGP.01.02. Singapore. 300 Pasir Panjang Rd. Kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 176 kvm.

Innehavsform

Hyreslägenhet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Hyresavtal har ej kunnat uppvisas. Enligt uppgift gick hyresavtalet ut i
juli 2014. Hyresavtalet administreras av Norska Sjömanskyrkan.

Driftkostnader
per år

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

DOKUMENT
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UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet
Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Lämplig.

Det är rekommenderat (men inte något myndighetskrav) att rökvarnare,
brandfiltar och brandsläckare installeras.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Övriga
kommentarer

Det finns ett par saker som kan förbättras ut handikappsynpunkt.
Exempelvis är toaletterna inte handikappanpassade.

Spanien
E.01.01. Fuengirola. Av. Clemente Diaz Ruiz 4. Kyrkolokal, församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

419 kvm (alternativt 520 kvm, olika uppgifter förekommer, ska utredas).

Innehavsform

Ägs (sedan sent 1980-tal) av Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.
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Ev. kommentarer
till innehavsform

Lokalen (egentligen två fastigheter som bildar en enhet) ägs av
Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Ej känt.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

2 500 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

597 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Den svenskkyrkliga verksamheten i Fuengirola (Svenska kyrkan på
Costa del Sol) disponerar lokalen hyresfritt till utgången av år 2019. Svk
Costa del Sol ansvarar för driftkostnaderna.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen är efter underhåll lämplig för den verksamhet som bedrevs
2010/2011 och är det sannolikt för nuvarande verksamhet samt sådan
verksamhet som kommer att bedrivas i vart fall under de kommande fem
åren.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Ett par åtgärder avseende bl a handikappsanpassning bör ske
förhållandevis omgående. Behovet av åtgärder utreds under hösten
2014.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Utreds under hösten 2014 och våren 2015.

Övriga
kommentarer

E.01.02. Fuengirola. Colonia San Juan 17. Kyrkoherdebostad

DOKUMENT
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Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

130 kvm.

Innehavsform

Fastigheten ägs av den juridiska personen Iglesia Sueca de la Costa del
Sol (Svenska kyrkan på Costa del Sol) som i dagsläget torde innebära
kyrkokommittén.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Uppgift saknas.

Driftkostnad per kvm
och år

Uppgift saknas.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

500 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

384 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Fastighetsägaren (Svenska kyrkan på Costa del Sol) ansvarar för
samtliga kostnader.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Huset, som ligger på kort promenadavstånd från församlingslokalen,
anses av Svk Costa del Sol vara lämpligt för boende.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Ingen uppgift.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Ingen uppgift.

Övriga
kommentarer
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E.30.01. Los Cristianos. Paseo Maritimo 5. Kyrka, församlingslokal, uthyrd butikslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

525 kvm.

Innehavsform

Ägd av Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastigheten består av en fristående huskropp med kyrksal,
församlingssal, café och kontorsdel. Den är belägen på en av
huvudgatorna i Los Cristianos med stort naturligt flöde av människor.
En del av byggnaden, en mindre butikslokal i källarplan, är uthyrd.

Driftkostnader
per år

125 495 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

239 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1 000 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

190 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för nuvarande verksamhet.
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Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Mindre underhållsåtgärder.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Köket kommer att behöva upprustning inom en tioårsperiod. Även taket
behöver ses över inom en tioårsperiod.

Övriga
kommentarer

Ytskikt behöver åtgärdas löpande då det fuktiga klimatet ger en del
färgfällning från väggar.

E.30.02. Los Cristianos. Achacay 80.Lägenhet

Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet äger en lägenhet i ett bostadskomplex i närheten av
kyrkan som används för utsänd personal. Lägenheten är på 50 kvm och i gott skick
underhållsmässigt.
E.30.05. Los Cristianos. Lägenhet
Den lokala församlingen hyr en lägenhet för kyrkoherden med familj. Lägenheten ligger i
närheten av kyrkan och är på 100 kvm. Driftkostnad är beräknad till ca 200 000 SEK per år.
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E.10.01. Palma de Mallorca. Av. Joan Miro 113. Kyrka, församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

400 kvm.

Innehavsform

Ägd av Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Lokalen omfattar kyrksal, församlingssal, café och kontorsdel.

Driftkostnader
per år

210 800 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

527 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1 000 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

250 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Drift och kapitalutgifter för denna lokal innefattar också de två
lägenheter som stiftelsen äger i Palma de Mallorca.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för nuvarande verksamhet.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Mindre underhållsåtgärder.
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Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Köket kommer att behöva upprustning inom en tioårsperiod. Taket
behöver också ses över inom en tioårsperiod.

Övriga
kommentarer

Ytskikt behöver åtgärdas löpande då det fuktiga klimatet ger en del
färgfällning från väggar.

E.10.02. Palma de Mallorca, Calle Alfarez Provisional 2 A. Lägenhet

Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet äger en lägenhet i närheten av kyrkan som används för
utsänd personal. Lägenheten är på 60 kvm och inget större renoveringsbehov finns inom en
femårsperiod.
E.10.03. Palma de Mallorca. Calle Antonio Fuster.Lägenhet
Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet äger en lägenhet i närheten av kyrkan som används för
utsänd personal. Lägenheten är på 140 kvm och har genomgått en större renovering under
2014. Inget större underhållsbehov inom en femårsperiod.
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E.21.01. San Augustin. Rocas Rojas 1.Kyrka, församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

450 kvm.

Innehavsform

Hyrd lokal.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Hyresavtalet löper till 2022-06-30. Hyran är ca 900 SEK per kvm och år
(vilket motsvarar förrådshyra i Uppsala).

Driftkostnader
per år

129 485 SEK (exkl
hyra)

Driftkostnad per kvm
och år

288 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1 000 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

222 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

I dessa drift- och kapitalutgifter ingår även de två bostäder som ägs av
Trossamfundet

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för nuvarande verksamhet. Den ligger centralt
med ett naturligt flöde av folk och i anslutning till Svenska skolan.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Lokalen har under 2012/13 genomgått en totalrenovering och har därför
inget omgående åtgärdsbehov.

Långsiktigt
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åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer
E.21.02. San Augustin.Rocas Rojas 528 B.Prästgård

Fastigheten är en fristående bungalow på 170 kvm och renoverad under 2012/13. Den ligger i
ett bostadskomplex i närheten av kyrkan och är ägd av Trossamfundet. Inget omgående
åtgärdsbehov finns.
E.21.03. San Augustin. Rocas Rojas 128B. Assistentlägenhet
Fastigheten är en fristående bungalow på 76 kvm. Den ligger i ett bostadskomplex i närheten
av kyrkan och är ägd av Trossamfundet. Inget omgående åtgärdsbehov finns.
E.21.05. San Augustin. Lägenhet
Hyrd lägenhet av den lokala församlingen som används för utsänd personal.
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E.02.01. Torrevieja. Urb. James Ensor 2 A. Kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

130 kvm byggnadsarea. Fristående hus med trädgård och
utomhusbassäng.

Innehavsform

Ägd av Trossamfundet Svenska kyrkan.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Inköpt 2006. Inledningsvis tjänade fastigheten både som
församlingslokal och kyrkoherdebostad. Sedan församlingslokalen
[E.02.02] anskaffades används fastigheten nästan uteslutande som
bostad.

Driftkostnader
per år

89 000 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

684 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

750 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

576 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Driftkostnader: beloppet innehåller sannolikt även del av
driftkostnaderna för församlingslokalen.
Kapitalutgifter: det höga beloppet per kvadratmeter och år beror på att
fastighetens utomhusbassäng och markanläggningar är förhållandevis
kostnadskrävande.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen är förvisso lämplig som bostad. Möjligen är den
överdimensionerad och något mer kostnadskrävande totalt sett än en
hyreslägenhet.
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Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Inget.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Underhåll av utomhusbassäng.

Övriga
kommentarer

E.02.03. Torrevieja. Calle Luiz Canovas Rodriguez 4. Församlingslokaler

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

300 kvm. Ingen tomtmark.

Innehavsform

Hyrd av församlingen sedan 2009. Hyresavtalet förlängdes 2013 till att
gälla t o m 2016-01-20 utan automatisk möjlighet till förlängning.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Legal hyresgäst är Iglesia Sueca en Costa Blanca, vilket kan anses vara
församlingens lokala juridiska person. Samtidigt förekommer
uppfattningen vid kansliet att församlingen är filial, utan egen
rättshandlingsförmåga. Detta är under utredning inom kyrkokansliet.
Hyran finansieras av kyrkokansliet genom anslag.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år
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Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

250 000 SEK under
avtalsperioden t o m
2016.

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Underhållsbesiktningen 2014 redovisar åtgärder som antingen är lagkrav
eller som kommer att krävas vid avflyttning från lokalen om
hyresvärden kräver full återställning.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Det av församlingen uppgivna besökarantalet gör att man tangerar vad
som vore tillåtet för lokalen om den hade tillstånd (se nedan).

277 SEK under
avtalsperioden.

Nödutgångar har blockerats genom att panikreglar har satts ur spel.
Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Brandsläckare är inte inspekterade enligt lag.
Delar av lokalen saknar nödutrymningsskyltning.
Nödbelysningen fungerar inte på flera ställen i lokalen.
Tillstånd – öppnings- och funktionslisens etc – verkar saknas.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Övriga
kommentarer

Det finns en risk att hyresavtalet avslutas av hyresvärden och att
församlingen därmed blir utan sin lokal i början av 2016. Diskussion
med hyresvärden och församlingen i frågan bör inledas under 2014.
Förhållandevis allvarliga brister i brand- och personsäkerhet. Bristerna
är i sig relativt enkla och billiga att åtgärda. Tillståndsfrågan är betydligt
mer komplicerad, tidskrävande och potentiellt kostnadskrävande.
Församlingen verkar ha behov av stöttning i sitt fastighetsarbete.
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Storbritannien
UK.01.01. London. Harcourt St. 6-11. Kyrkolokal, församlingslokaler, bostäder

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

1 548 kvm. En byggnad, ingen tomtmark.

Innehavsform

Ägs av församlingen genom trustees.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Innehavsformen med trustees motsvarar en stiftelseliknande ägandeform
med förutsättningar enligt en urkund och med tillsatta förvaltare –
trustees.
Byggnaden omfattar kyrkolokal, samlingssal, församlingslokaler, café,
expedition, 5 lägenheter och lokal för nödövernattning.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Ej känt (inaktuella
uppgifter finns).

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Avvaktar uppgifter från församlingen.

.
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Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen är lämplig för nuvarande verksamhet.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Inget.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

En byggnad av denna ålder, typ och storlek kräver över tiden omfattande
underhåll. Underhållet tenderar bli mest rationellt att utföra i stora
sammanhängande byggprojekt, vilket periodvis medför stort behov av
kapital.

Övriga
kommentarer

Utöver denna lokal äger eller hyr församlingen i London tjänstebostäder
för utsänd eller lokalt anställd personal.

Thailand
T.01.02. Bangkok. 59 Sukhumvit Rd. Kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 280 kvm.

Innehavsform

Hyrd lägenhet.

DOKUMENT

SIDA

PM

52(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Då lägenheten är hyrd är det inga direkta stora investeringar som
behövs. Eventuellt enklare underhåll om den behålls under längre tid.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lägenheten bedöms vara i gott skick och lämplig för nuvarande
användning. Den är ganska stor men viss yta kan användas till kontor
för kyrkoherden.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Införskaffande av en del brandskyddstillbehör.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

T.02.01. Phuket. 8/2 Patak Rd.Kyrkoherdebostad

DOKUMENT

SIDA

PM

53(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 170 kvm.

Innehavsform

Hyrd lägenhet.

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år
Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år
Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lägenheten bedöms vara i gott skick och lämplig för nuvarande
användning.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Införskaffande av en del brandskyddstillbehör.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

DOKUMENT

SIDA

PM

54(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Tyskland
D.01.01 Berlin. Landhausstrasse 62-28. Kyrka, församlingslokaler, bostäder, skola

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

2924 kvm exklusive egen tomtmark och utarrenderad mark.

Innehavsform

Ägd av församlingen. Del av tomtmarken är utarrenderad till en
arrendator som där uppfört en kontorsfastighet.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Ej uppgivna.

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

4,6 MSEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Då det finns vatteninträngning underifrån i den relativt nybyggda delen,
som man inte har klarlagt orsaken till, ska det inte uteslutas att
kapitalutgifterna kan bli större än bedömt.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lämplig.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

159 SEK

Behöver klarläggas om några brister från nyss genomförd
brandinspektion medför åtgärdskrav.

DOKUMENT

SIDA

PM

55(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

De långvariga och återkommande problemen med fuktinträngning
underifrån bör utredas noggrant.
Om fettavskiljare saknas bör sådan installeras.

Övriga
kommentarer

D.02.01. Frankfurt. An der Wolfweide 54. Kyrka, församlingslokaler, kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

540 kvm, exkl tomtmark.

Innehavsform

Ägd av församlingen.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Ej uppgivna.

Driftkostnad per kvm
och år

Ej uppgiven.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

1,3 MSEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

240 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Då en stor del av byggnaden är relativt nybyggd blir kapitalutgifterna
kommande 10 år förhållandevis låga.

DOKUMENT

SIDA

PM

56(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Lokalen bedöms lämplig för nuvarande verksamhet.

Vattenavrinning från garagetak är igensatt och det står vatten på taket.
Rökdetektorer skulle ha monteras i bostaden före utgången av år 2012.
Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Obligatorisk besiktning av elsystemet är inte genomförd och är i nuläget
4 år försenad.
Oklart om fettavskiljare för köksavloppet finns och om det är ett
lagkrav.
Komplettera med uppgifter om driftkostnader.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Församlingen verkar behöva stöttning i sitt fastighetsarbete.
Församlingen har anmält att de har begränsade ekonomiska resurser och
säger sig vilja diskutera finansiering med oss.

D.02.02. Frankfurt. Eckenheimer Landstrasse 341.Bostad för assistent

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 80 kvm.

Innehavsform

Hyrd av församlingen.

DOKUMENT

SIDA

PM

57(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Hyra 850 EUR/månad
samt 185 EUR/månad
för värme m m

Driftkostnad per kvm
och år

Okänt.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

0 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

0 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet
Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

Lokalen bedöms lämplig för nuvarande tjänsteinnehavare. Hyresavtalet
är begränsat till att två personer ska bo i lägenheten.

DOKUMENT

SIDA

PM

58(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

D.03.02. Hamburg. Ditmar Kohl Strasse 36. Kyrkolokal, församlingslokaler

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 300 kvm.

Innehavsform

Hyrd av församlingen (delar av byggnaden)

Ev. kommentarer
till innehavsform

Fastigheten såldes 2012 av Stiftelsen SKUT. Församlingen förhyr
kyrko- och församlingslokaler på ett långt hyresavtal med en hyresnivå
väsentligt under marknadshyra.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Okänt.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

0 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

0 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Vi har inte aktuella uppgifter om driftkostnadens storlek.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen bedöms lämplig för nuvarande verksamhet.

DOKUMENT

SIDA

PM

59(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

-

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

-

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Övriga
kommentarer

D.03.05. Hamburg. Grossneuermarkt 37. Komministerbostad.

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 80 kvm.

Innehavsform

Hyrd av församlingen

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Hyra: 152 000 SEK

Driftkostnad per kvm
och år

Ca 1 900 SEK

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

0 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

0 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen bedöms lämplig för nuvarande verksamhet.

DOKUMENT

SIDA

PM

60(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

-

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

-

Övriga
kommentarer

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

DOKUMENT

SIDA

PM

61(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

D.04.02. München. Schwantalerstrasse 60.Församlingslokaler

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ej känt (tre rum varav ett innehåller kokvrå/köksdel).

Innehavsform

Lokalen/erna är enligt uppgift hyrda. Hyresavtal saknas/har ej kunnat
uppvisas.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Församlingen flyttade in i lokalerna i september 2013.

Driftkostnader
per år

Ej efterfrågad.

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

0

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet
Omgående
åtgärdsbehov

Enligt uppgift är lokalen lämplig.
Lokalen verkar dock vara mycket liten och påminner mer om en
lägenhet. Köket är installerat av församlingen och placerat i ena hörnet i
ett av vardagsrummen. Enligt uppgift överstiger antalet besökare aldrig
30 personer.
Rökdetektor saknas och bör därför installeras.

DOKUMENT

SIDA

PM

62(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Toaletten är inte handikappanpassad.
Övriga
kommentarer

Det finns anledning att se över och utreda hyresförhållandet.
Några licenser eller tillstånd har ej kunnat uppvisas. Det bör dock kunna
antas att det inte åvilar hyresgästen att inneha några särskilda tillstånd
eller licenser.

U.S.A.
USA.01.01. New York. 48th St. & 5th Ave.Församlingslokal

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 1200 kvm.

Innehavsform

Ägd av den lokala församlingen.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

DOKUMENT

SIDA

PM

63(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

5 356 896 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Fastigheten står inför en del större investeringar i ny infrastruktur då
befintliga system har tjänat ut sin förväntade livslängd. Församlingen
har planerat en kommande renovering av delar av lokalen och möjligen
kan de då få med några av de åtgärder som uppmärksammats i
rapporten. Enligt rapporten finns inga lån upptagna för fastigheten vilket
är positivt eftersom de då har en möjlighet till finansiering på egen hand.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för verksamheten. Det finns en del
tillgänglighetsfrågor som bör adresseras i kommande renoveringar.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Vissa besiktningar som är obligatoriska enligt myndighetskrav bör
genomföras.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Byte av elsystem och värmepanna.

446 SEK

Övriga
kommentarer

USA.02.01. Los Angeles. 2613 Anchovy Ave., San Pedro. Kyrkoherdebostad

DOKUMENT

SIDA

PM

64(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 180 kvm.

Innehavsform

Den lokala församlingen äger byggnaden.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år
Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

Ej känt.

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Med tanke på lokalens skick får den anses vara lämplig som bostad för
kyrkoherde med familj.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

USA.02.02. Los Angeles. 1035 South Beacon St., San Pedro. Kyrka, församlingslokaler

DOKUMENT

SIDA

PM

65(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Lokalerna ägs och förvaltas av Norska Sjömanskyrkan. Vår verksamhet nyttjar lokalen
genom samverkansavtal. Vi har inget ansvar för fastighetens förvaltning, så vitt känt.

USA.03.01. San Fransisco. 2636 Hyde St. Kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 56 kvm.

Innehavsform

Hyrd.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Ej känt.

Driftkostnad per kvm
och år

DOKUMENT

SIDA

PM

66(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1
Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Hyran ligger på ca 3000 USD per månad.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig. Läget av bostaden är mycket bra, bara ett
kvarter från kyrkan.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

USA.03.02. San Fransisco. 2636 Hyde St.Församlingslokal

Rubrik

Innehåll

DOKUMENT

SIDA

PM

67(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Area (kvm)

Ej känt.

Innehavsform

Samverkan. Lokalen ägd av Norska Sjömanskyrkan.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Delandet av lokaler verkar fungera bra, dock önskas mer kontorsyta av
kyrkoherden.

Driftkostnader
per år

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Norska Sjömanskyrkan ansvarar för fastighetskostnader.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig för verksamheten. Brandskydd och
utrymningskrav efterföljs. Tillgängligheten är inte godtagbar men oklart
om det uppfattas som ett problem för verksamheten.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Tillgängligheten i och till fastigheten bör förbättras. Eftersom vi hyr av
Norska Sjömanskyrkan kan vi inte ställa krav på detta eller utföra det
själva.

Övriga
kommentarer

USA.Florida. 2950 Flamingo Rd., Davie. Församlingslokal

DOKUMENT

SIDA

PM

68(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

600 kvm

Innehavsform

Samverkan. Norska Sjömanskyrkan ägare.

Ev. kommentarer
till innehavsform
Driftkostnader
per år

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Norska Sjömanskyrkan ansvarar för fastighetskostnader.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lokalen får anses lämplig då den är i bra skick (nybyggd 2012) och har
väl fungerande brandskydd och tillgänglighet.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av

DOKUMENT

SIDA

PM

69(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

särskild betydelse
Övriga
kommentarer

USA. Florida. 10640 London St., Cooper City. Kyrkoherdebostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

350 kvm.

Innehavsform

Hyrd bostad.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Avtalet har enligt uppgift upphört i juli 2014. Ersättningslokalen är f n ej
känd.

Driftkostnader
per år

Ej känt.

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)
Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande

Driftkostnad per kvm
och år
Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

DOKUMENT

SIDA

PM

70(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

verksamhet
Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)
Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse
Övriga
kommentarer

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

DOKUMENT

SIDA

PM

71(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Österrike
A.01.01 Wien. Gentzgasse 10. Kyrka, församlingslokaler, bostad

Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 484 kvm.

Innehavsform

Hyrd av ett lokalt fastighetsbolag sedan 1986 av Stiftelsen Svenska
kyrkan i utlandet som upplåter lokalerna till församlingen.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Förhandlingar pågår (sommar/höst 2014) med fastighetsägaren om att
ändra hyresförhållandet så att församlingen istället för Stiftelsen anges
som hyresgäst.

Driftkostnader
per år

Ca 310 000 SEK (inkl
hyra och moms)

Driftkostnad, snitt, per
640 SEK
kvm och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

500 000 SEK

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter

Församlingen betalar hyra och driftkostnader. Hyresavgiften kommer att
justeras under hösten 2014, förhandling pågår. ”Kap.utg.” är i stort sett
fastighetsägarens ansvar. Trossamfundet kommer dock installera ett
ventilationssystem i början av 2015 för att förbättra arbetsmiljön.
Förhandlingar om detta pågår med fastighetsägaren.

Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Det ska påpekas att det finns för verksamheten bättre anpassade lokaler
med för verksamheten bättre lägen. Ett motiv till att behålla den
nuvarande lokalen är att hyresnivån är mycket lägre än för motsvarande
objekt på marknaden.

103 SEK

DOKUMENT

SIDA

PM

72(72)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Avdelningen för Svenska
kyrkan i utlandet

2014-10-09

DOKUMENTBETECKNING

VERSION

1.1

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Arbete med att förbättra luftkvaliteten pågår (2014-2015).

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Huvudsakligen fastighetsägarens ansvar.

Övriga
kommentarer

Lokalen kan knappast användas för publik verksamhet – exempelvis
öppet café – utan omfattande och kostsam anpassning.

A.01.02. Wien. Wallrisstrasse 85.Personalbostad
Rubrik

Innehåll

Area (kvm)

Ca 50 kvm.

Innehavsform

Hyreslägenhet.

Ev. kommentarer
till innehavsform

Hyrs sedan augusti 2013 av församlingen i Wien (för av Trossamfundet
utsänd personal).

Driftkostnader
per år

Hyra ca 75 000 SEK
(inkl vissa avgifter)

Driftkostnad per kvm
och år

Kapitalutgifter
kommande 10 år
(summa)

Inget

Kapitalutgifter per
kvm och år
(genomsnitt)

1500 SEK

Ev. kommentarer
till driftkostnader
och
kapitalutgifter
Lokalens
lämplighet för
nuvarande
verksamhet

Lämplig för boende.

Omgående
åtgärdsbehov
(inom 12 mån)

Inget angivet.

Långsiktigt
åtgärdsbehov av
särskild betydelse

Inget angivet.

Övriga
kommentarer

Avtalet gällde till den 1 augusti 2014. Enligt uppgift har församlingen
förnyat hyresförhållandet.

