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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2021-03-22 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnad kl 16:45 
  
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Seppo Tallheden, ordförande  
Lennart Järkil  
Sven Jonsson 
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 35-56/21                 

 

  Tony Karlsson   
  

Ordförande 
   

  Seppo Tallheden   
  

 
Justering 

   

  Sven Jonsson   

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Starrkärr-Kilanda församling, Fastighets och Kyrkogårdsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-03-22 

Datum för anslags uppsättande 2021-03-29 

Datum för anslags nedtagande 2021-03- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-03-22 
 

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

 

 

 

§35/21  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§36/21 Upprop och val av sekreterare 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. 
 
Tony Karlsson valdes som sekreterare. 

 
§37/21 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. Några punkter under information och övriga frågor. 
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 

§38/21       Justerare. 
        Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

26 mars kl. 11:00 på ekonomibyggnadens expedition. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
§39/21 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2021-02-01. Några frågor diskuteras under dagens 
sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§40/21 Budget 2022 
  Frågan om budgeten för FKU 2022 diskuterades. När skall budgetarbetet startas 

 och vad som kan läggas in i budgeten. Frågan återkommer. 
  Kerstin Ljungqvist vill att vi lägger in åtgärder för Antipendier och inventarier. 

 Kerstin får i uppdrag ta fram ett budgetunderlag för kostnaderna. 
 
  FKU beslutade: 
 
att  Kerstin Ljungqvist tar fram ett budgetunderlag för Antipendier och inventarier 
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§41/21 Årshjul FKU 
  Kyrkoherden presenterade ett årshjul för FKU. Kyrkoherden önskar att 

 ledamöterna kommer med förslag på punkter som skall läggas in i årshjulet. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§42/21 Minireningsverk. 

 Arbetet med att färdigställa minireningsverken i Starrkärr är klara. Planering av 

jorden runt minireningsverken utförs under april. 

  

FKU beslutade: 

att  ärendet är avlutat. 
 
§43/21 Starrkärrs kyrka. 
 Tony har visat tre entrepenörer Starrkärrs kyrkas torn. 6 st entrepenörer var 

tillfrågade. FKU informerades om att en entreprenör får entrepenaden. 

 Arbetet kommer att påbörjas i september. 

 Vattnet till Starrkärrs kyrka frös i krypgrunden när det var kallt ute. Det beror på 

att vattenledningen under kyrkan är oisolerad. Vaktmästarna kommer att 

undersöka om det går att isolera vattenledningen. 

  

 FKU beslutade: 

 

att entrepenören Trenovus erbjuds entrepnaden. 

 

att   vaktmästarna undersöker om det går att isolera vattenledningen under 

Starrkärrs kyrka. 

§44/21 Församlingens inventarier. 
  Kerstin Ljungqvist arbetar med församlingen inventarier enligt § 40/21. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
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§45/21 Inköp av säkerhetsskåp 
  Ansökan är inskickad till Länsstyrelsen för tillstånd. Församlingen avvaktar 

 Länstyrelsens beslut. Kerstin Ljungqvist arbetar vidare med säkerhetsskåp till 
 Starrkärr och Kilanda kyrkor. Placeringen i Starrkärr blir i kafedelen och i 
 Kilanda i sakristian. Nu måste församlingen bestämma färg på skåpen. En 
 grupp bestånde av Kjerstin Ljungqvist, Lennart Järkil och kyrkoherden ser ut 
 färger.  

   
  FKU beslutade: 

 
att  välja Kjerstin Ljungqvist, Lennart Järkil och kyrkoherden till att välja färg på 

säkerhetsskåpen. 
 
§46/21 Upplysning av Starrkärrs kyrka. 

Justering av strålkastarna på Starrkärrs kyrka kommer att ske under hösten 

2021. 

 

FKU beslutade: 

att  justering av strålkastarna kommer att ske under hösten 2021. 
 
§47/21  Älvängens kyrka ,atriumgården 
         Arbetet med att iordningställa atriumgården är slutfört. Makadam,   
         betongplattor och infravärme är installerade. 

 

FKU beslutade: 

att  ärendet är avlutat. 
 

§48/21 Ny kyrka i Älvängen 
  Det har gjorts en behovsanalys som skall sammanställas.  
  Ett nytt möte med Ale kommun kommer att bli  den 30 mars. 
   
  FKU beslutade: 
 

att  notera informationen. 
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§49/21 Muslimsk begravningplats 
  Nödinge församling kommer att skriva på avskiktsförklaringen. Arbetet med att 

lokalisera en lämplig plats för en begravningsplats fortgår.  
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§50/21 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Projektgruppen kommer att utveckla hela parkområdet. Växter är beställda. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§51/21 Starrkärrs församlingshem 
  Sven Jonsson och Tony kommer att göra en okulärbesiktning på utsidan. 
 

FKU beslutade: 

att  Sven Jonsson och Tony gör en okulärbesiktning av utsidan. 
 
 
§52/21 Lokalförsörjningsplan 
 Kyrkoherden informerade om lokalförsörjningsplanen och att det är ett levande 

dokument som FKU skall arbeta med. Orgelinventeringen påförs i 
lokalförsörjningplanen 

 
  FKU beslutade: 

 
att  påföra orgelinventeringen i lokalförsörjningplanen. 
 
 
§53/21 Information.  
 Kyrkoherden informerade om att komminister Diana Olausson Öberg slutar och 

det behövs en anmälan till gudstjänsten den 28 mars. 
  
 Det kommer att vara en orgelinventering den 25 mars. 
  
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
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§54/21 Övriga frågor. 

 Till nästa möte behöver FKU fundera på om vi skall tvätta och måla Starrkärrs 

kyrka. 

 Slipa golvet invändigt i Starrkärrs kyrka. En invändig rengörning av Starrkärrs 

kyrka. Om vi skall söka kyrkoantikvarisk ersättning till det. 

 
§55/21 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 20 april  2021 kl 16.30 i Starrkärrs vaktmästeri 

eller digitalt, Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  nästa sammanträde blir den 20 april. 
 
§56/21 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


