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§ 1 Förklarades sammanträdet öppnat och förrättades upprop. 

 

§ 2 Till justerare valdes Karin Karlsson 

 

§ 3 Förklarades sammanträdet utlyst enligt gällande regler. 

 

§ 4 Godkändes dagordningen med vissa tillägg 

 

§ 5 Lades föregående protokoll till handlingarna. 

 

§ 6 Ekängen: Fattade kyrkorådet följande beslut 

a. Byggledare för Ekängen skall vara Ulf Lundmark 

b. Kontaktman mellan byggledaren och Ekängskommittén är Per Hemmingsson. 

Informerade Per H om fortsatta arbeten i Ekängen. Anbudsförfrågan skickas ut till ett antal 

entreprenörer och skall vara Per Hemmingsson tillhanda den 9 september kl 12.00. Anbuden 

öppnas den 13 september kl 09. Vidare informerades om att tomten håller på att städas samt 

att markarbetena har kommit igång. Per känner mycket stort förtroende för byggledaren. 

Ventilerades frågan om vissa byggherrekostnader. 

 

§ 7 Informerade kyrkoherden bla om följande: 

a. Sommarens olika verksamheter, tex Samlans Öppet Hus som samlat många, närvaron 

på badstranden i Ekängen, ungdomsresan till Taizé, cykelkyrkan i Ö Harg mm.  

b. Redovisade de olika ledamöterna från de olika socknarna om sommaren. 

Konstaterades att generellt har söndagarnas Mässa kl 10 inte har samlat så många. 

c. Personalresan till Taizé och Paris har ställts in av kyrkoherden. 

d. På personalsidan meddelades att Agneta E är sjukskriven fram tom 9 september, 

ungdoms ass. Eric Sääv är anställd ett år, Annika Svensson har 75% vik året ut på barn 

och familj, vaktm Mona Sandberg är tjänstledig för studier under hösten och våren, 

vaktm Göran Eidner har slutat sin anställning, past. adj. Sigrid Wessén lämnade 

pastoratet den 1/8 för anställning i Strängnäs stift. 

e. På fastighetssidan informerades om att Tomas Lundin är sjukskriven 75%. 

Ljudutredning på pastoratets kyrkor håller på att färdigställas. Menade kyrkorådet att 

Askeby färdigställs först varefter resultatet utvärderas. Anbuden på Ö Hargs orgeln 

skall inkomma 1 september. Strimmig trägnagare har angripit Wistenius orgeln i 

tornet i Vårdsberg. Anticimex är kontaktad. När Ulf Oldeaus inkommer med förslag 

om renovering av orglarna i Vårdsberg förankras detta i ett kyrkmöte. 
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§ 8 Redovisade kyrkoherden arbetet med att iordningställa arkivet i Linghem. 

Beslutade kyrkorådet att anslå ytterligare 40 timmar för att så långt som möjligt få arkivet 

färdigt. Uppdraget går till Eva Petersons Arkivtjänst, Jonsberg. 

 

§ 9 Förelåg två skrivelser till kyrkorådet från Birgitta Kellén, bördig från Öjeby. 

Kyrkorådet beklagar att vården av graven inte har varit tillfyllest. När griftegårds-

föreståndaren Ina Nord i början av juli fick kännedom om kritiken har extra resurser satts in. 

Tyvärr har dock inte det i våras sådda gräset grott. Därför beslutade kyrkorådet att skyndsamt 

införskaffa färdigetablerad gräsmatta att rulla ut på berörda grav. 

 

§ 10 Diskuterade kyrkorådet de olika modeller som stiftets strukturgrupp har lagt 

fram för en tänkbar kyrklig organisation inom Linköpings kommun. Flertalet ledamöter 

betonade starkt att vi redan har gjort stora strukturförändringar och behöver nu få arbetsro och 

växa in i vår nya organisation Åkerbo. Möjligen kunde några tänka sig att kontraktet Stångå 

inom Linköpingskommun skulle kunna bilda ett nytt pastorat.  

 

§ 11 Har kyrkomötet skickat ut en remiss om organisations utredningen Närhet och 

samverkan. Beslutade kyrkorådet att presidiet arbetar med frågan och redovisar sina 

ställningstaganden inför kyrkorådet. 

 

§ 12 Arbetet med musikgudstjänsterna kring Ted Gärdestads musik i Törnevalla 

den 24 och 25 september fortskrider enligt planerna. Beslutade kyrkorådet att 

inträdesbiljetterna (75 kr för vuxna och 25 kr för barn) oavkortat skall gå till Rädda Barnens 

arbete med utsatta barn i Linköping. 

 

§ 13 På orgelläktaren i Törnevalla ligger en cembalo som det finns en förfrågan om 

att få köpa. Bordlades frågan och begär kyrkorådet uppgifter om när och hur den har inköpts 

innan beslut kan fattas. 

 

§ 14 Rekryteringen av informatör och fastighetsansvarig fortgår. 78 personer har 

ansökt om informatörstjänsten. Presidiet har valt ut fem som kommer att intervjuas. 

Meddelade ordföranden att han anser sig sitta i jävs situation i förhållande till en av de 

sökande till fastighetsansvarig tjänsten. Beslutade därför kyrkorådet att ersätta Lars Linde 

med Britt Isaksson i gruppen som intervjuar och anställer fastighetsansvarig. 

 

§ 15 Beslutade kyrkorådet att bekosta nationaldagsfirandet i Bankekind med medel 

ur greve Axel Löwens fond. 

 

§ 16 Meddelade Karl-Erik Sylvan att han och Britt Isaksson varit på en givande 

kyrkogårdsexkursion till Skara stift 

 

§ 17 Förklarades sammanträdet avslutat. Avslutade kyrkoherden med bibelläsning 

och bön. 

 

Dag som ovan 

 

 

 

Fredrik Lennman  Lars Linde  Karin Karlsson 
Sekreterare   ordförande  Justerare 


