
Protokoll vid sammanträde för fastighet och kyrkogårdsutskott i 

Svanen  eller via länk, torsdag den 14 januari 2021 16,00 
 

Närvarande 
Claes Westling, Magnus Svensson, Anders Ahl och Ann-Charlotte Agerhem, Berne Erlandsson, Tommy 

Paulsson, Gudrun Hovnert, Hanna Hagberg, Carina Åsman 

 

 

 

§ 286  Sammanträdet öppnas 

 

§ 287  Upprop 

 

§ 288  Magnus Svensson utsågs att justera protokollet. 

 

§ 289  Dagordningen fastställdes enligt kallelse 

 

      § 290  Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 291  Behovsinventeringen för Klosterkyrkan och hur vi skall göra 

människor delaktiga och förstående för åtgärderna diskuterades. 

Ett forskningsprojekt som visar klosterkyrkan i historiskt 3d 

perspektiv har utförts och vi skall undersöka möjligheten att kunna 

visa den för församlingen. Fler nationellt trovärdiga personer 

engageras. Informera fortlöpande på facebook samt på hemsidan. 

En kyrkport med tema om bara fastighetsfrågor. Pc är gärna 

delaktiga i processen. Undersök möjligheten till bidrag från andra 

organisationer och privatpersoner. 

 

§ 292  Per Rydbergs uppdrag i Klosterkyrkan utformades enligt följande,  

 Två toaletter, en hwc och en vanlig 

 Dubbelt så stor förrådsyta som idag, dvs 20 + 10 kvm. 

 Förvaring av kyrkliga attiraljer, utrustning och rekvisita 

 Förvaring av körkåpor och noter, 8 meter skåplängd. 

 Förvaring av utklädningskläder, 1,5 meter skåplängd 

 Brödrakoret tillgängligt för rullstol. 

 Möjlighet att ordna med fika och diska. 

 Rum (glasat) för barn, söndagsskola 

 Vindfång innanför huvudingång 

 Köromklädning rum för 40 personer 

 Rum i samband med förrättning för 10 pers. 

 Mer avskild bokbordsmiljö (butik) 

 Samtalsrum för 3 pers. 

 Utökad liggande textilförvaring, arkiverad textil 

 Möjlighet att visa inventarier i säkerhetsskåp och montrar. 

 Reversibla och flexibla lösningar 
 



 

 

 Flytta orgeln till en bättre plats ur klimathänseende. 

 Fundera på flödet i kyrkan, ev ingång i den högra 

entre´dörren och utgång i den vänstra. 

 Motverka kallras vid den norra utgången 

 

 

§ 293  Kostnader för underhåll av klosterkyrkan blir trots KAE och KUB 

för stora för församlingen att bära. Stiftet är inbjudna till 

kyrkorådet den 19/1 för att diskutera saken. De stora posterna är 

fönster 20 st.a´4 milj, Strävpelare 8 st. a´5,5 milj. Skiffertaket kan 

komma senare men är inte akut i dagsläget. 

 

§ 294  Övriga frågor  

 

§ 295  Mötets avslutande 

 

 

 Sammankallande: Pär Martinsson 

 

Anmäl förhinder  

  par.martinsson@svenskakyrkan.se 0143-29861 

mailto:par.martinsson@svenskakyrkan.se

