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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2020-10-05 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnadkl 16:45 
  
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Seppo Tallheden, ordförande  
Sven Jonsson 
Thor Eliasson 
Lennart Järkil  
Kerstin Ljungqvist 
Margareta Mattsson-Jerrestrand, kh 

 

   
Övriga deltagande Tony Karlsson, sekreterare  
  
  
  
  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
Paragrafer 91-107/20                 

 

  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 2020-10-05 

Datum för anslags uppsättande 2020-10-09 

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 2020-10-05 
 

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

 

 

 

§91/20  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§92/20 Upprop. 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. 
 

§93/20       Justerare. 
         Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

17 september kl. 16:45 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
§94/20 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2020-09-14. Några frågor diskuterades under 
dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§95/20 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. Några punkter under övriga frågor. 
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 
§96/20 Ny kyrka i Älvängen 
  Arbetet med att bygga en ny kyrka i Älvängen pågår. Ett möte är den 8 oktober. 

Ett nytt möte med Ale kommun den 12 oktober. Kyrkoherden informerade om 
projektet och dess utformning.  

  FKU förde en diskussion om den nya kyrkan. FKU önskar att Lennart Järkil bli 
adjungerande i gruppen. 

 
FKU beslutade: 

att  välja Lennart Järkil till adjungerande i gruppen. 
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Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2020-10-05 
 

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

 

 

 

§97/20 Minireningsverk. 

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

på frågan om det går att anlägga ett minireningsverk vid församlingshemmet 

(hästhagen). Vi väntar på svar från Ale kommun. 

  

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§98/20 Upplysning av Starrkärrs kyrka  
  Församlingen har beställt byte av 5 st stråkastarna och stolparna på kvarter 1. 
  Byte av ljuspunkter på kvarter 1 runt Starrkärrs kyrka läggs in i budgeten för 

2021. 
                   
         FKU beslutade: 
 
att  Notera informationen. 
   
§99/20 Inköp av säkerhetsskåp 
  Kerstin Ljungqvist och kyrkoherden informerade om det pågående arbetet med 

 att köpa in säkerhetsskåp till Starrkärr och eventuelt Kilanda kyrkor. 
  Ett säkerhetsskåp med en glasdörr som klarar brand och stöld. Kostnad ca 

 90 000 kr. Arbetet med en inventering fortsätter. 
                  
         FKU beslutade: 
 
att  notera informationen. 
 
§100/20  Älvängens kyrka ,atriumgården 
         Kyrkoherden föreslår en prioriterings lista. Uppifrån och ner. FKU diskuterade 
         frågan och önskar att vi tar in en snickare som försöker lösa problemet. Vi börjar 
         med taket och hängrännorna. 

 

FKU beslutade: 

att  ta in en snickare för att se över problemet. 
 
§101/20 Muslimsk begravningplats 
  Kyrkoherden informerade om den avsiktsförklaring som finns mellan Starrkärr-

Kilanda, Skepplanda och Lilla Edets församlingar. En arbetsgrupp har bildats med 
representanter från de olika församlingarna. Representant från Starrkärr-Kilanda 
församling är Johan Fransson. Gruppen har haft ett första möte. 
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FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§102/20 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Kyrkoherden informerade om den nya projektplanen som är under utarbetande 

 för projekt Starrkärr-Kilanda. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§103/20  Vattenskada Starrkärrs församlingshem. 
  Arbetet pågår med att färdigställa Starrkärrs församlingshem. Arbetet 

påbörjades  2020-10-05. Färdigställandet beräknas ta ca 1 månad. 
 
   FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§104/20 Information.  
 Tony Karlsson delade ut verksamhetsuppföljning för begravningsverksamheten, 

för Q3. FKU ställde frågor på ekonomin.  
 
 Kyrkoherden informerade om kontraktsprostens besök den 19 november. 
 

§105/20 Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor 

 
§106/20 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 16 november 2020 kl 16.45 i Starrkärrs 

vaktmästeri. Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§107/20 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


