
Sida 1 

STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2021-04-20 
 
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 57-75/21                 

 

  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 2021-04-20 

Datum för anslags uppsättande 2021-04-26 

Datum för anslags nedtagande 2021-0- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-04-20 
 

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

 

 

 

§57/21  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§58/21 Upprop och val av sekreterare 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. 
 
Tony Karlsson valdes som sekreterare. 

 
§59/21 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. Några punkter under information och övriga frågor. 
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 

§60/21       Justerare. 
        Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

22 april kl. 16:40 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
§61/21 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom föregående sammanträdesprotokoll från 2021-03-22. 
Några frågor diskuteras under dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§62/21 Budget 2022 
  Frågan om budgeten för FKU 2022 diskuterades. När skall budgetarbetet startas 

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

 Kerstin får i uppdrag ta fram ett underlag innehållande alla kostnader(projekt). 
   
  FKU gick igenom verksamhetsuppföljning för Q12021 . Innehållet diskuterades 

 och det ser bra ut. 
 
  FKU beslutade: 
att  Kerstin Ljungqvist tar fram ett underlag för åtgärder för antipendier och 

 inventarier. 
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Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-04-20 
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§63/21 Årshjul FKU 
  Kyrkoherden har presenterat ett årshjul för FKU. Kyrkoherden önskar att 

 ledamöterna kommer med förslag på punkter som skall läggas in i årshjulet. 
 Kyrkoherden, Seppo Tallheden och Tony Karlsson kommer att se över årshjulet 
 och anpassa det till FKUs verksamhet. 

 
FKU beslutade: 

att  ge ett uppdrag till Kyrkoherden, Seppo Tallheden och Tony Karlsson att 
anpassa årshjulet till FKU. 

 
 
§64/21 Starrkärrs kyrka. 
 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, det arbetet fortgår. 

  

 FKU beslutade: 

 

att   vaktmästarna undersöker om det går att isolera vattenledningen under 

Starrkärrs kyrka. 

§65/21 Församlingens inventarier. 
  Kerstin Ljungqvist arbetar med församlingen inventarier. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  inget nytt att rapportera. 
 
 
§66/21 Inköp av säkerhetsskåp 
  KAE ansökan är inskickad till Göteborgs stift. Församlingen skall bestämma färg 

 på skåpen. En grupp bestånde av Kjerstin Ljungqvist, Lennart Järkil och 
 kyrkoherden bestämmer färgen.  

   
  FKU beslutade: 

 
att  Kjerstin Ljungqvist, Lennart Järkil och kyrkoherden väljer färg på 

säkerhetsskåpen. 
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§67/21 Ny kyrka i Älvängen 
  Kyrkoherden informerade om att det är lite frågetecken mot Ale kommun efter 

senaste sammanträdet. 
   
  FKU beslutade: 
 

att  kyrkoherden arbetar vidare med en ny kyrka i Älvängen. 
 
 
§68/21 Muslimsk begravningplats.  
  Inget nytt att rapportera. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§69/21 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Inget nytt att rapportera. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§70/21 Starrkärrs församlingshem 
  Sven Jonsson och Tony kommer att göra en okulärbesiktning på utsidan. FKU 

 avvaktar med frågan. 
  Kan man anlägga solpanel på taket. 
 

FKU beslutade: 

att  Sven Jonsson och Tony gör en okulärbesiktning av utsidan. 
 
att  Tony undersöker om det går att intallera solpaneler på taket. 
 
 
§71/21 Kilanda kyrka grön 
 Det har framkommit att Kilanda kyrka kan bli grön. Enligt Lennart Järkil kan det 

bero på linoljefärgen och är naturligt. Det som kan göras är en tvätt av kyrkan. 
 
  FKU beslutade: 

 
att  avvakta med åtgärder. 
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§72/21 Information.  
 Tony informerade om anläggandet av de nya gravskicken på Starrkärrs 

kyrkogård. Arbetet forskrider enligt plan. 
  
 Kyrkoherden informerade om personalsituationen. 
  
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
 
 
§73/21 Övriga frågor. 

 Det finns en offert för målning av fönstren på södra sidan av Starrkärrs kyrka. 

Åtgärden finns med i INCIT. FKU godkände offerten. 

 

 Till nästa möte behöver FKU en offert på vad det skulle kosta om vi skall tvätta, 

putsa och måla Starrkärrs kyrka. Kostnaden för det. 

  

 Slipa golvet invändigt i Starrkärrs kyrka. Kostnaden för det. Ingen prioritet för  

kyrkoantikvarisk ersättning av stiftet. 

  Dricksvattnet i Kilanda församlingshem är avstängt för dricksvatten. Allt annat 
 går vatten att använda till disk, toa, vattning. Vid större evenenemang kör 
 vaktmästarna upp dricksvatten från Starrkärr.’ 

 
§74/21 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 17 maj  2021 kl 16.30 i Starrkärrs vaktmästeri 

eller digitalt, Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  nästa sammanträde blir den 17 maj. 
 
 
§75/21 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


