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Kyrkoråd     sammanträdesdagen 
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Art Kyrkoråd 

Tid 2011-10-11 kl 1830-2100 

Plats St Martin, Ekängen samt Samlan 

Närvarande  
Bogren, Elsie 

Carlevald, Roger, ers. 

Hemmingsson, Per  

Isaksson, Britt 

Johansson, Bengt  

Karlsson, Göran 

Linde, Lars 

Madsen, Britt 

Metander, Magnus, tj.ers. 

Månsson, Britten, ers. 

Stammarnäs, Johnny, tj.ers. 

Sylvan, Karl Erik, ers. 

Torstensson, Lennart 

Lennman, Fredrik kh 

 

§ 1 Efter studiebesök i St Martin, församlingsgården och kyrkan i Ekängen, samlades 

ledamöterna i Samlan. Förklarades sammanträdet öppnat och förrättades upprop. Adjungerades 

projektledare Ulf Lundmark. 

 

§ 2 Till justerare valdes Göran Karlsson 

 

§ 3 Förklarades sammanträdet utlyst enligt gällande regler. 

 

§ 4 Godkändes dagordningen. 

 

§ 5 Lades föregående protokoll till handlingarna 

 

§ 6 Informerade Ulf Lundmark om anbudsförfarandet, Etapp 3, Ekängen. För de anbud 

som har bedömts vara de bästa, utifrån pris och givna referenser, har Ulf L. och Per H. fört en 

dialog med anbudsgivarna, för ytterligare klarlägganden, beträffande anbudens omfattning 

och villkor.Dessa samtal är ännu inte riktigt slutförda. Därför beslutade kyrkorådet att Ulf och Per får 

till uppgift att gå vidare i arbetet och till nästa sammanträde lägga fram förslag till beslut, innehållande 

färdigförhandlade avtal. 

 

§ 7 Beslutade kyrkorådet föreslå fullmäktiges presidium att kalla till extra fullmäktige den 

20 oktober kl 1830. Kallas därefter kl 19 kyrkorådet till extra sammanträde för beslut avseende 

anbuden Etapp 3. 

 

§ 8 Diskuterades byggnationen i Ekängen. Menade Bengt Johansson att det hela hade blivit 

allt för kostsamt. Skall kyrkorådet ha täckning för kommande beslut måste ytterligare pengar 

tillskjutas från fullmäktige. På förslag från Bengt beslutade kyrkorådet anhålla om, inklusive 

byggherrekostnader, 7 miljoner i tilläggsanslag (förutom redan beslutade 25 milj) för att färdigställa 

församlingsgården och kyrkan i Ekängen.  

 

§ 9 Genom ordf ville icke närvarande Lena Svensson föra till protokollet ett stort tack för 

alla goda insatser i samband med Ted Gärdestad konserten. Särskilt ett tack till Ulf Hjertman som 

hade huvudansvaret. Instämde kyrkorådet i allt detta. Tackade även kyrkoherden alla frivilliga krafter 

som på ett mycket positivt och entusiastiskt sätt hade hjälpt till dessa dagar. Projektet samlade tre 

slutsålda konserter/gudstjänster i Törnevalla kyrka (ca 1.400 pers.). 

§ 10 Förklarades sammanträdet avslutat. 

 

Dag som ovan 

 

 

Fredrik Lennman  Lars Linde  Göran Karlsson 
Sekreterare   ordförande  Justerare 


