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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2020-06-03 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnadkl 17:00 
  
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 36-55/20                 

 

  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 2020-06-03 

Datum för anslags uppsättande 2020-06-10 

Datum för anslags nedtagande 2020-07-01 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2020-06-03 
 

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

 

 

 

§36/20  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§37/20 Upprop. 
Sekreteraren förrättade upprop.  
Jan Samuelsson tjänstgör som ordinarie. Thor Eliasson och kyrkoherden deltar 
per telefon. 
 

§38/20       Justerare. 
         Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

09 juni kl. 16:40 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
 
§39/20 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2020-02-19. Några frågor diskuterades under 
dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§40/20 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkänndes.  
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna kallelsen. 
 
§41/20 Offert Starrkärrs begravningsplats  
  För anläggande av de nya askgravplatserna och askgravlunden är 5 st 

entrepenörer tillfrågade om att lämna anbud. FKU har fått in tre anbud. 
Anbuden var klart över budget. FKU anser att entreprenaden får vänta tills nästa 
år 2021. Anläggande av askgravarna sker enligt ritning och underlag från 
Hushållningssällskapet och kommer då att läggas in i budget. 

 
att  vänta med nya askgravplatser till år 2021. 
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§42/20 Minireningsverk. 

 Tony Karlsson informerade om att vi planerar 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 önskar att vi delar kostnaden för reningsverket 

vid församlingshemmet med fastigheten 3:8. 

 

FKU beslutade: 

att  anlägga 3 st minireningsverk under 2020. 
 
§43/20 Inköp av jordvagn 
  Kyrkogården har behov en lastvagn. Våra lastvagnar är gamla och kyrkogården 

 har behov av en ny, speciellt när det blir många jordbegravningar. Kyrkogården 
 kommer att lägga in 70 000kr inkl moms i budgeten för 2021. 

 
 FKU beslutade: 

 
att  godkänna inköp av jordvagn. 
 
§44/20  Inköp av Thuja 
  Kyrkogården har behov av en komplettering av en thujahäck på kyrkoården. 

 Kyrkogården kommer att lägga in 35 000kr inkl moms i budgeten för 2021. 
 
 FKU beslutade: 

 
att  godkänna inköp av thujor. 
 
 
§45/20 Muslimsk begravningsplats. 

 Kyrkoherden informerade om att kyrkoherdarna i Ale, Skepplanda och Lilla Edet 

haft sammanträden. Kyrkoherden gav en kort information om processen. Det 

kommer att skapas en arbetsgrupp med en representant för varje 

församling/pastorat. Kyrkoherden kommer att återkommer till FKU. 

 

 FKU beslutade: 

 

att notera informationen 
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§46/20 Upplysning av våra kyrkor  
  Korfönstret i Nols kyrka; Det finns ett förslag om att lysa upp korfönstret.  
  FKU vill att vi tar in en ljuskonsult för att se över belysningen av Starrkärrs kyrka. 
          
         FKU beslutade: 
 
att  anta offerten. 
 
att  tar in en ljuskonsult för belysning av Starrkärrs kyrka. 
 
§47/20 Förlikning med gravrättsinnehavare 

Kyrkoherden informerade om att en förlikning/avtal på en grav är klart. Jan 

Samuelsson har varit behjälplig i ärendet. 

  FKU beslutade: 
   
att   notera informationen. 
 
§48/20 Handikappsanpassning av Starrkärrs kyrka. 
  Tony Karlsson och Johan Fransson har haft Länsstyrelsen och Länsmuseét på ett 

studiebesök i Starrkärrs kyrka. Möjlighet att handikappsanpassa kyrkan 
studerades. Det finns inget som hindrar att man tar bort en bänkrad, även om 
man måste söka tillstånd hos länsstyrelsen först. Kostnaden blir ca 5000-
10 000kr. Bänken måste förvaras någonstans. Det är fastighetsägaren som har 
ansvar för brandfrågor. 

  Jan Samuelsson undrade om det går att ta bort en bänkrad tillfälligt mellan 1:a 
advent och trettondagen. Tony ser inga problem med att göra så, om det medför 
fler handikappsplatser. 

  
 FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
 
§49/20 Inköp av säkerhetsskåp till Starrkärrs kyrka. 
  Kyrkoherden och Kerstin Ljungqvist håller på att se över var och hur ett 

säkerhetsskåp kan se ut och placeras i Starrkärrs kyrka.  
 

 FKU beslutade: 
 

att  frågan tas upp på nästa FKU. 
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§50/20 Hur hanterar vi en situation där det förväntas många besökare till Starrkärrs 
kyrka 

 En utvärdering pågår hur församlingen hanterar tex. större konserter i Starrkärrs 
kyrka.  

 
 FKU beslutade:  
 
att frågan tas upp på nästa FKU. 
 
§51/20 Information om KAE och KUB 
         FKU funderar på ev. ansökan av KAE och ansökan KUB iför 2022.  
  
 FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§52/20 Information.  
 Ingen ny information 
 
 FKU beslutade: 
 

att  notera informationen. 
 

§53/20 Övriga frågor. 

 Jan Samuelsson påpekade att nu har vi Incit som hjälp i budgetarbetet. Hur går 

det med Antipendieskåpet i Kilanda? Lennart Järkil informerade om problemen. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
   
§54/20 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 17 augusti 2020 kl 17.00 i Starrkärrs 

vaktmästeri. Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§55/20 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


