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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2020-08-17 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnadkl 16:45 
  
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Seppo Tallheden, ordförande  
Sven Jonsson 
Thor Eliasson 
Lennart Järkil 
Jan Samuelsson 
Margareta M Jerrestrand, kh 

 

   
Övriga deltagande Tony Karlsson, sekreterare  
  
  
  
  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
Paragrafer 56-71/20                 

 

  Tony Karlsson   
  

Ordförande 
   

  Seppo Tallheden   
  

 
Justering 

   

  Sven Jonson   
 
 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Starrkärr-Kilanda församling, Fastighets och Kyrkogårdsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-08-17 

Datum för anslags uppsättande 2020-08-25 

Datum för anslags nedtagande 2020-09- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2020-08-17 
 

 Ordf.sign. Just.sign. Just.sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

§56/20  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§57/20 Upprop. 
Sekreteraren förrättade upprop.  
Jan Samuelsson tjänstgör som ordinarie. 
 

§58/20       Justerare. 
         Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

24 augusti kl. 16:40 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
 
§59/20 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2020-06-03. Några frågor diskuterades under 
dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§60/20 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkändes.  
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 
§61/20 Offert Starrkärrs begravningsplats  
  För anläggande av de nya askgravplatserna och askgravlunden kommer summan 

att läggas in i budgeten för 2021. En ny upphandling kommer att ske och 
entrerepenaden får vänta tills nästa år 2021. Entrerpenörer informeras om 
förskjutningen. 

 
att  vänta med nya askgravplatser och askminneslund till år 2021. 
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§62/20 Minireningsverk. 

 Tony Karlsson informerade om att vi kommer att anlägga 3 st minireningsverk, 

efter krav från Ale kommun, för Starrkärrs kyrka och bisättningsbyggnad, 

Starrkärrs församlingshem och ekonomibyggnaden. Att anlägga ett 

minireningsverk i och vid Starrkärrs kyrka och begravningsplats, kommer att 

medföra ett speciellt arbete. FKU ställer sig frågande till att vi pumpar från 

församlingshemmet till bisättningen. Tony återkommer med svar till nästa FKU. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
 
§63/20 Upplysning av Starrkärrs kyrka  
  FKU vill att vi tar in en ljuskonsult för att se över belysningen av Starrkärrs kyrka. 
         Lennart Järkil får i uppdrag att kontakta en ljuskonsult som utarbetar ett förslag 
         och lämnar en prisuppgift. Prisuppgiften läggs in i budgeten för 2021, 
 
         FKU beslutade: 
 
att  Lennart Järkil kontaktar en ljuskonsult som utarbetar ett förslag och en 

prisuppgift. 
 
 
§64/20  Handikappsanpassning av Starrkärrs kyrka. 
  FKU ställer sig bakom Jan Samuelsson förslag om att ta bort en bänkrad tillfälligt 

mellan 1:a advent och trettondagen.  
  
 FKU beslutade: 

 
att  ställa sig bakom Jan Samuelsson förslag att ta bort en bänkrad mellan 1:a 

 advent och trettondagen. 
 
 
§65/20 Hur hanterar vi en situation där det förväntas många besökare till Starrkärrs 

kyrka 
 Församlingen bör erbjuda flera tillfällen under samma dag tex. vid större 

konserter i Starrkärrs kyrka.  
 
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
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§66/20 Reparation av tornet på Starrkärrs kyrka 
  En projektör från Göteborgs stift arbetar med att ta fram ett underlag som kan 

lämnas ut till entrepenörer. Projekter väntas starta under 2021. Projektet läggs 
in i budget. Vi har erhållit 75% i KAE av kostnaden. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
 
§67/20 Information om KAE och KUB 
         FKU funderar på ev. ansökan av KAE och ansökan KUB iför 2022.  
  
 FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
 
§68/20 Information.  

Lokalförsörjningsplan: Kyrkoherden informerade om den framtagna 
lokalförsörjningsplanen. 
Nya kyrkan: underlag har inkommit från Carolina Losman, GAJD arkitekt. 
Diskussion har förts med Ale kommun angående förslag på tomt för en ny 
kyrkobyggnad. 
Övernattning i Kilanda och Starrkärrs församlingshem: Kyrkoherden informerade 
om övernattningstillfällen som skett under sommaren. Räddningstjänsten 
kommer på besök den 24 augusti 2020, kl. 10.00. 
Avsiktsförklaring: Det finns en avsiktsförklaring om anläggandet av en muslimsk 
begravningsplats. Det mellan Starrkärr-Kilanda, Skepplanda och Lilla Edet. 

 Målning: bättringsmålning kommer att ske på Nols och Älvängens kyrkor. 
 
 FKU beslutade: 
 

att  notera informationen. 
 

§69/20 Övriga frågor. 

 Incit fastighetssystem kommer att användas i budgetarbetet för år 2021. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
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§70/20 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 14 september 2020 kl 16.45 i Starrkärrs 

vaktmästeri. Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§71/20 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


