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Plats och tid Församlingshemmet, kl  13.30 - 15.00  
 
Beslutande  Ulla-Britt Persson, ordförande 

Lars Axelsson, vice ordf. 
  Ingvor Magnesved, ledamot 
  Rolf Eriksson, ledamot 
  Sten Grack, ledamot 
  Britt-Marie Stenlund, ledamot 
 
Övriga deltagare Mikael Stiebel, ersättare 
  Kjell Hagberg, kyrkogårdschef 
  Tommy Bergmall, krematorieföreståndare 
  Ulf Jansson, ´kyrkogårdsmästare 
  Karin Olsson, sekreterare 
 
Utses att justera Britt-Marie Stenlund 
Justeringens 
plats och tid                        Protokollet sändes per post. 
 

Underskrifter  
 
 
 

Sekreterare    …………………………….. 
             Paragrafer 18 - 21 

Karin Olsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………… 
  Ulla-Britt Persson 
 
 
 
 Justerande   …………………………………… 
  Britt-Marie Stenlund 
 

   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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§ 18 GENOMGÅNG AV ANTECKNINGAR FRÅN DAGENS INSPEKTION AV 
FÖRSAMLINGENS KYRKOGÅRDAR 
 
Storkällans kyrkogård 
 
Kyrkogårdsnämnden konstaterar att; 
 

• täckplåten på muren är skadad och behöver åtgärdas 
• fler fasta soffor bör införskaffas och fördelas över hela kyrkogården 
• Spirea Diabolo kan planteras runt korset  
• vägbelysning ska ordnas från entrén fram till kvarter Häggen  
• fasadbelysning är önskvärd på entrén till krematoriet. 

 
Vidare konstaterades att ett särskilt möte bör ordnas gällande ekonomibyggnaderna, för att 
bedöma underhållsbehov och åtgärder för att göra byggnaderna mer ändamålsenliga. 
 
 
Nacka Södra 
 
Föreligger ett brev från K.E Holmberg om att texten på minnestavla vid ingången till 
kyrkogården är felaktig.  
 
Kyrkogårdsnämnden tar del av skrivelsen, den föranleder ingen åtgärd. 
 
Kyrkogårdsnämnden konstaterade att; 
 

• stenar behöver riktas 
• källardörren till kapellet ska åtgärdas 
• överblivet material ska tas bort ur kapellet. 

 
 
Nacka Norra 
 
Kyrkogårdsnämnden konstaterade att det på kvarteret RU är trångt mellan gravarna, när man 
nu färdigställer andra kvarter lämnas mer plats. 
  
Trappräck upp till kapellet skall monteras. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 19 
ANSÖKAN FLYTTNING AV URNOR 
 
Föreligger en ansökan om flyttning av urnor i grav nr 92 Eken. Kyrkogårdsnämnden finner 
inga synnerliga skäl att bevilja ansökan. 
 
Kyrkogårdsnämnden avslår ansökan. 
 
_________ 
 
 
§ 20 
RAPPORT FRÅN KREMATORIET 
 
Krematoriechefen rapporterar att i maj har 127 kremationer skett, totalt under året 488. Ett 
nytt klockspel har installerats. Jan Waldenström är tillbaka på deltid efter friår och 
sjukskrivning. 
 
Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen. 
 
_________ 
 
 
 
§ 21 
ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Kyrkogårdschefen informerar att Erik Langby, Nacka kommun, meddelat att kommunen  
avser att i framtiden inte sköta Vilans kyrkogård. Om församlingen erbjudes sköta kyrko-
gården kan EU-bidrag sökas för att kunna överta kyrkogården och göra den till askgravlund. 
 
Kyrkogårdsnämnden tog åter upp problematiken med avsaknaden av bussförbindelser till 
Storkällans begravningsplats och vikten av att en skrivelse upprättas till Nacka kommun och 
SL för att påtala detta. 
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 


