
TOARPS KYRKLIGA 
SAMFÄLLlGHET Protokoll 

2009-02-26 

Tekniska nämnden 
Tid: Torsdagen den 26:e februari 2009, kl 19.00 

Plats: Församlingshemmet i Toarp 

Beslutande: Sune Moberg, ordf. 
Kjell Hedendah: 
Peter Ekelund 
Konrad Ivarsson 
Gun Ljungqvist 
Björn Samuelsson 
Inge Hall 

Ovriga: Hans Erik Karlsson, sek. 
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ANSLAGSBEVJS 

Organ: Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 2O09-02-26 
Datum för anslags uppsättande: 2009-03-06 Datum för anslags nedtagande: 

2009-03-27 
Protokollet förvaras på kyrkoförvaltningen 



INLEDNING 

~. l Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet for öppnat. 

1.2 Upprop förrättas. 

1.3 Till justeringsperson väljs Peter Ekelund. Justering äger rum torsdagen den 
5:e mars 2009 på kyrkoförvaltningen. 

].4 Utsänd dagordning fastställes efter tillägg av ävrig fråg~ punkt 6. ~ 
Rångedala kyrka (Ljungqvist) samt punkt 6.2 - Rångedala kyrka 
(Samuelsson). Beslutspunkterna 4.3 - 4.6 enligt dagordningen utgår och tas 
upp till behandling vid kommande samm3Jlträden. 

J.5 Föregående protokoll gås igenom och lägges lill handlingarna. 

2 DELEGATIONSÄRENDEN 
Inga ärenden f6religger. 

3 ANMÄLNJNGSÄRENDEN 
Inga ärenden f6reJigger. 

4 BESLUTSÄRENDEN 

4.] Luftvärmepump  Målsryds kyrka 

Beslut har tidigare i nämnden fattats om att installera en luftvännepump i 
Målsryds kyrka. Tillstånd har för detta beviljats av Länsstyrelsen 2008- i 2
19. Offerter har intagits men i dags datum finns enbart en offel1 från 
Ventilationsutveckling AB. Efter en kortare diskussion och möjligheter till 
frågor anser ledamöterna att beslut kan fattas i ärendet. 
Tekniska nämnden beslutar, 
i enlighet med ordförandens förslag, 
att 
ytterligare offerter skall intagas för att minst erhålla tre stycken. 



2 

4.2 Transportbil  vaktmästeri 

r investeringsbudgeten för år 2009 finns avsatta medel av kr 150.000:
gällande anskaffande av ny bil. Nuvarande bil en Peugol av årsmodell 2000 
bÖljar vara i ett skick som gör att reparationskostnaderna ökar. 
Efter en diskussion om olika biltyper och vad som är bästa affären anser 
ledamöterna att beslut kan fattas i ärendet. 
Tekniska nämnden beslutar, 
i enlighet ID ed ord förandens försl ag 
att 
delegation lämnas till adm.chefen att tillsammans med arbetsledaren, 
Gunnar Alsteus för vaktmästeriet göra urval och verkställa inköp av 
iämplig transportbil till vaktmästeriet 
at~ 

samma delegation gäller vad avse.'- lämplig avyttring av der.. gamla 
bilen. 

5 ADMINISTRATIVA CHEFENS INFORMATION 

En information lämnas gällande aktuellt läge vad gäller bokslutet fOr år 
2008 samt den troliga ekonomiska utvecklingen för åren 2010-2012 utifrån 
de ou gällande prognosförutsättningarna. Trenden visar tyvärr kraftiga 
underskott. 

6 ÖVRJGA. Fl:~ÅGOR 

6. J Rångedala kyrka 

Gun Ljungqvist tar upp frågan om hur uppfyllnaden skall se ut vad gäller 
kanlen från marknivå bil trappstenen vid ingången till Rångedala kyrka. 
Frågor ställs även gällande ramp över tröskeln. Efter infonnation om hur 
åtgärderna skall ske anser Ljungqvist att svar erhållits på frågorna. 

6.2 Rångedala kyrka 

Björn Samuelsson informerar om planeringen gällande en vännecentral fOr 
skolan/idrottshall i Rångedala. Tanken är en peJletseldad central. 
Den beräknade kostnaden är 700:-/Mwh. Beräknad kostnad vad gäller 
kulvert till kyrkan är ca ] 00.000:-. Efter det att alla beslut är fattade och 
slutlig kostnadsbild föreligger tar nämnden ta ställning till val av 
vårmekä1Ja för aktuella fastigheter som kyrkan äger i Rångedala. 

'7 AVSLUTNING 

" 
Ordföranden tackar fOr visat intresse och 
avslutat. 

förklarar sammanträdet för 


