
Sida 1 

STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2021-02-01 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnad kl 16:45 
  
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

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

 

   
Övriga deltagande Tony Karlsson, sekreterare  
  
  
  
  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
Paragrafer 17-34/21                 

 

  Tony Karlsson   
  

Ordförande 
   

  Seppo Tallheden   
  

 
Justering 

   

  Lennart Järkil   

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Starrkärr-Kilanda församling, Fastighets och Kyrkogårdsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-01 

Datum för anslags uppsättande 2021-02-09 

Datum för anslags nedtagande 2021-02- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-02-01 
 

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

 

 

 

§17/21  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§18/21 Upprop. 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. 
 

§19/21       Justerare. 
        Lennart Järkil valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

8 februari kl. 17:00 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Lennart Järkil till protokolljusterare. 
 
§20/21 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2021-01-11. Några frågor diskuteras under dagens 
sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§21/21 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. Några punkter under information och övriga frågor. 
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 
§22/21 Minireningsverk. 

 Arbetet med minireningsverken i Starrkärr är i stort sätt klart. Återstår 

injustering av anläggningen och planering av jorden. 

  

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-02-01 
 

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

 

 

 

§23/21 Ny kyrka i Älvängen 
  Det har varit ett möte med Ale kommun. Ett nytt möte med Ale kommun 

kommer att bli  den 4 februari. 
  Olika frågor har diskuterats bl.a placering , ev samverkan med bibliotek. 
  FKU förde en diskussion om olika infallsvinklar i frågan. 
  FKU beslutade: 
 

att  notera informationen. 
 
§24/21  Älvängens kyrka ,atriumgården 
        Arbetet pågår, bl.a vilken metod skall användas för att ta in makadammet. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§25/21 Inköp av säkerhetsskåp, samt församlingens inventarier. 
  Kerstin Ljungqvist arbetar med säkerhetsskåp till Starrkärr och Kilanda kyrkor 

 och kyrkoantikvarisk ersättning för dessa. Det arbetet pågår. Kerstin Ljungqvist 
 har även arbetat med ett antipendieskåp till Kilanda, vilket är tillståndspliktigt.  

  FKU avvaktar med det ärendet. 
  Kerstin Ljungqvist har varit i kontakt med Annie Bergström, antikvarisk 

 kontrollant, Elin Lifh, Göteborgs stift, Matilda Dalhqvist, Länsstyrelsen. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
 
§26/21 Muslimsk begravningplats 
  Det finns inget nytt att rapportera. Nödinge församling har visat intresse. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§27/21 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Projektgruppen önskar utveckla området, lekplatsen , klätterplank , lekstuga 

 mm. Jordkällaren hur skall den utvecklas. Hela området skall utvecklas för mer 
 besökare. 

 
FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-02-01 
 

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

 

 

 

28/21 Starrkärrs kyrka och nya gravar. 
 Tony har visat två entrepenörer Starrkärrs kyrka torn. 6 st entrepenörer är 

tillfrågade. Anbudstiden går ut 19 februari. Arbetet kommer att påbörjas i 

september. 

 Tony har meddelat en entreprenör att de fått entrepenaden för att anlägga de 

nya askgravarna och askminneslunden i Starrkärr. Tony diskuterar och lämnar in 

en kontrollplan med Ale kommun, för att få till ett startbesked. 

  FKU beslutade: 
 

att  notera informationen. 
 
29/21 Lokalförsörjningsplan 
 Kyrkoherden informerade om lokalförsörjningsplanen och att det är ett levande 

dokument som FKU skall arbeta med.  
 
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
30/21 Kallelse via mail 
 Ordförande ställde frågan om ledamöterna vill ha kallelse via mail. Kyrkoheden 

informerade om att när kyrkoherden skickar ut zoom-länken, så kan 
kyrkoherden skicka ut kallelsen. 

 
  FKU beslutade: 

 
att  Kyrkoherden skickar ut kallelsen via mail. 
 
 
§31/21 Information.  
 Kyrkoherden informerade om att församlinsinstruktionen är upp till beslut i 

domkapitlet. 
  
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-02-01 
 

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

 

 

 

§32/21 Övriga frågor. 

 Kerstin Ljungqvist önskar att FKU lägger in en diskussion om budget för 2022 till 

nästa möte. 

  

 Kyrkoherden önskar att vi dikuterar ett årshjul för FKU, med budget. 

  

 Komminister Diana Olausson Öberg slutar sin tjänst. Avtackning den 28 mars. 

   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
 
§33/21 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 22 mars  2021 kl 16.45 i Starrkärrs 

vaktmästeri, Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  nästa sammanträde blir den 22 mars. 
 
§34/21 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


