
Sida 1 

STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2021-01-11 
 
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 01-16/21                 

 

  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 2021-01-11 

Datum för anslags uppsättande 2021-01-18 

Datum för anslags nedtagande 2021-02- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 

 

 



Sida 2 

 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-01-11 
 

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

 

 

 

§01/21  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§02/21 Upprop. 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. 
 

§03/21       Justerare. 
        Lennart Järkil valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

14 januari kl. 17:00 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Lennart Järkil till protokolljusterare. 
 
§04/21 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2020-11-16. Några frågor diskuterades under 
punkten bl.a. entrepenaden för tornet i Starrkärrs kyrka. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§05/21 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. Några punkter under övriga frågor. 
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 
§06/21 Ny kyrka i Älvängen 
  FKU diskuterade en ny kyrka i Älvängen.En punkt som avhandlades var 

placeringen och FKU anser att en placering i centrum är av största vikt. 
  Ett möte med Ale kommun kommer att bli den 19 januari. 
  Viktiga saker att tänka på , placering, totalkostnaden, drift, underhåll och bygga 

ekonomiskt hållbart. Behovsanalys från personalen. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-01-11 
 

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

 

 

 

§07/21 Minireningsverk. 

 Arbetet pågår med anläggandet av minireningsverk i Starrkärr. Arbetet planeras 

vara klart under vecka 3. 

  

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§08/21 Upplysning av Starrkärrs kyrka  
  Församlingen har beställt stolparna till kvarter 1. Byte av 21 ljuspunkter och 13 

nya stolpar på kvarter 1 runt Starrkärrs kyrka kommer att utföras under 2021. 
                   
         FKU beslutade: 
 
att  Notera informationen. 
 
§09/21 Inköp av säkerhetsskåp, samt församlingens inventarier. 
  Kerstin Ljungqvist informerade om att hon tagit in en offert från 

 Kassaskåpshuset för inköp av säkerhetsskåp till Starrkärr och Kilanda kyrkor. 
  För placering av säkerhetsskåpen kommer, Anni Bergström, antikvarisk 

 kontrollant,  att rådfågas. 
  FKU diskuterade antipendieskåp i Kilanda. Kerstin Ljungqvist kommer att ta in en 

 offert från Aspelid till nästa FKU. 
                  
         FKU beslutade: 
 
att  kyrkoherden tar upp inköp av säkerhetsskåp. 
 
§10/21  Älvängens kyrka ,atriumgården 
        Arbetet pågår, nästa steg blir att fylla upp atriumgården med makadam. Sedan  
        lägga in nya betongplattor. FKU kommer att ta in en offert. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§11/21 Muslimsk begravningplats 
  Kyrkoherdarna kommer att ha ett nytt möte den 14 januari. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-01-11 
 

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

 

 

 

§12/21 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Finns inget nytt att rapportera. Projektgruppen träffas den 22 januari. Jan 

 Samuelsson påpekade att det är blött i parken. Kyrkogårdsförvaltningen arbetar 
 med frågan. 

 
FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§13/21 Information.  
 Kyrkoherden informerade om att det är planerat ett besöket från 

kontraktsprosten i vår. 
 
 Dispositionsrätten för KUB är förlängd gällande reparation av tornet på 

Starrkärrs kyrka. 
 
 Nya restriktioner för antal besökare i våra kyrkor. 
  
att  notera informationen. 
 
§14/21 Övriga frågor. 

 FKU har fått in tre anbud för anläggande av nya askgravar och askminneslund i 

Starrkärr. FKU beslutar att förorda en av entrepenörena och erbjuda 

entrepenören att utföra arbetet, med start under våren. Tony tar kontakt med 

entrepenören. 

  FKU beslutade: 
 

att  erbjuda en entreprenör att fördigställa entrepenaden på Starrkärrs kyrkogård. 
 
 
§15/21 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 1 februari  2021 kl 16.45 i Starrkärrs 

vaktmästeri, Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  nästa sammanträde blir den 1 februari. 
 
§16/21 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


