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Plats och tid Församlingshemmet, kl  18.00 - 19.00 
 
Beslutande  Ulla-Britt Persson, ordförande 

Lars Axelsson, vice ordf. 
  Ingvor Magnesved, ledamot 
  Rolf Eriksson, ledamot 
  Sten Grack, ledamot 
   
 
Övriga deltagare Britt-Marie Stenlund, ersättare 
  Holger Forsström, ersättare 
  Hans-Ivar Swärd, Länsstyrelsens ombud  
  Kjell Hagberg, kyrkogårdschef 
  Tommy Bergmall, krematorieföreståndare 
  Ulf Jansson, kyrkogårdsmästare 
  Carl Dahlbäck, kyrkoherde 
  Karin Olsson, sekreterare 
 
Utses att justera Ingvor Magnesved 
Justeringens 
plats och tid                        Protokollet sändes per post. 
 

Underskrifter  
 
 
 

Sekreterare    …………………………….. 
             Paragrafer  30  - 36 

Karin Olsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………… 
  Ulla-Britt Persson 
 
 
 
 Justerande   …………………………………… 
  Ingvor Magnesved  
 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kyrkogårdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum  
 
Datum för     Datum för 
anslags uppsättande   anslags nedtagande 
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Administrativa enheten 
 
Underskrift     
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 30 
VAL AV JUSTERANDE 
 
Till att justera dagens protokoll utsågs Ingvor Magnesved.   
 
_________ 
 
 
§ 31 
OMMURNING AV KREMATIONSUGN 
 
Kyrkogårdschefen gör föredragningen. Fem anbud på rivning och ommurning av murverket i 
kremationsugnen föreligger. Priserna varierar från 425.000 upp till 863.200 kronor. För att 
säkerställa ugnens status är stenarnas kvalité av yttersta vikt. Ett anbud på originalstenar till 
ett pris av 253.400 kronor från Envikraft i Danmark finns. En ny förfrågan på enbart rivning 
och murning gör att vi får ett bredare utbud och möjlighet att få ner priset. Arbete ska utföras i 
mars/april 2007.  
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar att köpa ett komplett murverk från Envikraft och att till nästa 
sammanträde ta in nya anbud på rivning och murning. 
 
__________ 
 
 
§ 32  
UTBYTE AV VENTILATIONSSYSTEM STORKÄLLANS KREMATORIUM. 
 
Kyrkogårdschefen gör föredragningen. Tre anbud på utbyte av ventilationsaggregat och 
reglerutrustning vid kapell och krematorium har inkommit. Arbetet gäller 5 st olika fläktar. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar att anta anbudet från Siemens på 1.950.000 kronor exkl. moms. 
 
__________ 
 
 
§ 33 
FÖRSLAG PÅ SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2007 
 
Förslaget innebär sammanträden 15/2, 26/4 samt heldag 31/5. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
__________ 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 34 
ÅTERLÄMNADE GRAVAR 
 
Följande gravar på Nacka Norra har återlämnats: F 220, H 71, N 44, U 16, NC 78A,  
1 RU 107, 1 N 112, 1 H 515 samt 2 C 680 på Storkällan. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar att återta gravarna. 
 
__________ 
 
 
§ 35 
MÅNADSRAPPORT KREMATORIET   
 
Krematoriechefen delar ut månadsrapport från Storkällans krematorium. Fram till och med 
november har 1088 kremationer utförts. Totalt har 17 stilleståndsdagar förekommit och 41 
ceremonier har skett i kapellet. Nämnden önskar uppgifter på hur många ceremonier som 
skett i kyrkans ordning. 
 
Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen. 
 
__________ 
 
§ 36  
ÖVRIGA ÄRENDEN 
 

• Träd som fallit i storm. Kyrkogårdschefen meddelar att natten till den 5.e december 
välte en av lindarna på Nacka Norra kyrkogård. Trädet ser frist ut, men rotvältan visar 
att roten var helt upprutten. På förekommen anledning beställer Kyrkogårds-
förvaltningen därför en genomgång av övriga träd. "Trädmästarna" anlitas för att göra 
en inventering och ta fram en vård- och underhållsplan. 

 
Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen. 

 
• Bom över väg. Kommunen har nu installerat bommen över vägen till Storkällan. Den 

är av sådan typ att personbilar kan köra igenom. Dock måste personalen vid Storkällan 
kräva att få så kallade brandskåpsnycklar för att kunna öppna bommen vid behov. 

 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 


