
Sida 1 

STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2020-09-14 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnadkl 16:45 
  
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Seppo Tallheden, ordförande  
Sven Jonsson 
Thor Eliasson 
Jan Samuelsson 
Lennart Järkil from § 83/20 
 

 

   
Övriga deltagande Tony Karlsson, sekreterare  
  
  
  
  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
Paragrafer 56-90/20                 

 

  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 2020-09-14 

Datum för anslags uppsättande 2020-09-18 

Datum för anslags nedtagande 2020-10- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2020-09-14 
 

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

 

 

 

§72/20  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§73/20 Upprop. 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. 
 

§74/20       Justerare. 
         Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

17 september kl. 16:40 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
§75/20 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2020-08-17. Några frågor diskuterades under 
dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§76/20 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkändes.  
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 
§77/20 Ny kyrka i Älvängen 
  Arbetet med att bygga en ny kyrka i Älvängen pågår. Ett möte med Ale kommun 

blev uppskjutet på grund av sjukdom.  
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§78/20 Muslimsk begravningplats 
  En arbetsgrupp har bildats med representanter från närliggande församlingar. 

Representant från Starrkärr-Kilanda församling är Johan Fransson. 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2020-09-14 
 

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

 

 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§79/20 Minireningsverk. 

 Planeringen pågår för anläggande av minireningsverk i Starrkärr. FKU vill ha svar 

på frågan om prisskillnaden till att vi anlägger ett minireningsverk vid 

församlingshem, mot att vi pumpar från församlingshemmet till bisättningen. 

Tony får återkommer med svar till nästa FKU. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
   
§80/20 Inköp av säkerhetsskåp 
  Frågan utgår till nästa sammanträde. 
 
§81/20  Älvängens kyrka ,atriumgården 
         Göteborgs stift har gjort en okulär besiktning i Älvängen. Han meddelade bara 
         vad som skulle göras. Det finns inget kostnadsförslag. Tony tar kontakt med  
         Kollanda grus för att hör vad en sanering skulle kosta. FKU önskar att pengar 
         avsätts till arbetet och en sanering av atriumgården i Älvängen. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§82/20 Incit 
  Incit fastighetssystem kommer att användas i budgetarbetet för år 2021. FKU 

 gick genom Incits åtgärsprogram för 2021. Programmet diskuterades och samt 
 de olika åtgärderna. 

 
FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§83/20 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Frågan utgår till nästa sammanträde. 
 
§84/20 Information om KAE och KUB 
        Tiden är för knapp i år för att hinna med en ev. ansökan av KAE i år. En ansökan 
        får vänta tills nästa år och startas under våren 2021.   
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2020-09-14 
 

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

 

 

 

 FKU beslutade: 
 

att  notera informationen. 
 
§85/20 Upplysning av Starrkärrs kyrka  
  Det har varit en ljuskonsult och sett över belysningen av Starrkärrs kyrka, 

kvällstid. Byte av ljuspunkter på kvarter 1 runt Starrkärrs kyrka läggs in i 
budgeten för 2021. 

         FKU har fått in en offert för byte av stråkastarna och stolparna på kvarter 1.   
         Ljuset blir ett mildare vitt ljus som kommer att lysa upp torn och skeppet, mer 
         koncentrerat. 2 st strålkastare på tornet och 3 st strålkastare på skeppet. 
         FKU önskar att vi får klart det nya ljuset till Allhelgona helgen. 
          
         FKU beslutade: 
 
att  Beställa 5 st nys strålkastare enlig offert. 
 
§86/20  Vattenskada Starrkärrs församlingshem. 
  Arbetet pågår med att färdigställa Starrkärrs församlingshem.  
  
 FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§87/20 Information.  
 Ingen ny information. 
 

§88/20 Övriga frågor. 

 Sven Jonsson ställde frågor om målning på församlingshemmet, trappan utanför 

lekrummet, hål i väggen efter kablar. Tony tar kontakt med 2”*4”. 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§89/20 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 5 oktober 2020 kl 16.45 i Starrkärrs 

vaktmästeri. Ekonomibyggnaden. 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
§90/20 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


