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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2021-05-17 
 
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 76-95/21                 

 

  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 2021-05-17 

Datum för anslags uppsättande 2021-05-24 

Datum för anslags nedtagande 2021-06- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 

 

 



Sida 2 

 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

 

 

 

§76/21  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§77/21 Upprop och val av sekreterare 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. 
 
Tony Karlsson valdes som sekreterare. 

 
§78/21 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. Några punkter under information och övriga frågor. 
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 

§79/21       Justerare. 
        Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

20 maj kl. 16:45 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
§80/21 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom föregående sammanträdesprotokoll från 2021-04-20. 
Några frågor diskuterades under dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§81/21 INCIT 
  Åtgärdsprogram för 2021-2024 med åtgärder för våra fastigheter gicks igenom. 

 Det var många frågor och det beslutades att Lennart Järkil, Sven Jonsson och 
 Tony Karlsson gör en okulär besiktning av våra fastigheter. Sedan upprättas ett 
 nytt åtgärdsprogram, med prioriteringar. 

 
  FKU beslutade: 
 
att  det görs en okulärbesiktning av våra fastigheter av Lennart Järkil, Sven Jonsson 

 och Tony Karlsson. 
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§82/21 Starrkärrs kyrkas fasad 
 FKU anser att tvätta, putsa och måla Starrkärrs kyrka, kan skjutas fram 5-6 år. 

INCIT uppdateras med de nya uppgifterna. 

 FKU beslutade: 
 

att  avvakta med åtgärder och lägger in de nya uppgifterna i INCIT. 
 
§83/21 Årshjul FKU 
  FKU diskuterade årshjulet för FKU. Kyrkoherden, Seppo Tallheden och Tony 

 Karlsson återkommer med sin översyn av årshjulet och en anpassning till FKUs 
 verksamhet. 

 
FKU beslutade: 

att  Kyrkoherden, Seppo Tallheden och Tony Karlsson återkommer med att 
anpassa årshjulet till FKU. 

 
 
§84/21 Starrkärrs kyrka krypgrund. 
 Vaktmästarna kommer att installera en värmefläkt med en styrning. 

  

 FKU beslutade: 

 

att   vaktmästarna installerar en värmefläkt under Starrkärrs kyrka. 

§85/21 Församlingens inventarier. 
  Kerstin Ljungqvist arbetar med församlingens inventarier. Kerstin har haft 

 kontakt med Studio västsvensk konserveringsatelje. De kan ta fram ett 
 åtgärdsprogram och en offert. 

   
  FKU beslutade: 

 

att  Kerstin Ljungqvist får i uppdrag att ta fam ett åtgärdsprogram med offert. 
 
 
§86/21 Inköp av säkerhetsskåp 
  Församlingen skall bestämma färg på säkerhetsskåpen. En grupp bestånde av 

 Kjerstin Ljungqvist, Lennart Järkil och kyrkoherden bestämmer färgen v 21.  
   
  FKU beslutade: 

 
att  Kerstin Ljungqvist, Lennart Järkil och kyrkoherden väljer färg på 

säkerhetsskåpen. 
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§87/21 Ny kyrka i Älvängen 
  Kyrkoherden informerade om att det är lite frågetecken mot Ale kommun. 

Arbetet fortskrider och ett nytt möte blir den 20 maj med Ale kommun. 
   
  FKU beslutade: 
 

att  kyrkoherden arbetar vidare med en ny kyrka i Älvängen. 
 
 
§88/21 Muslimsk begravningplats.  
  Vaktmästarna har varit på studiebesök på Håjums begravningsplats i Trollhättan. 

Tony Karlsson delade ut bilder och lite information från Länsstyrelsen. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§89/21 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Kyrkoherden informerade om projektet. Projektet fortskrider. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§90/21 Information.  
 Tony informerade kort om anläggandet av de nya gravskicken på Starrkärrs 

kyrkogård. Arbetet forskrider enligt plan. Information till kyrkbladet 
  
 Kyrkoherden informerade om personalsituationen. Nu pågår intervjuer till de 

olika tjänsterna i församlingen. 
  
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
 
 
§91/21 Golvet i Starrkärrs kyrka 
  Kyrkoherden och Jan Samuelsson rapporterade från sitt besök i Starrkärrs kyrka 

 och besiktningen av golvet. 
 
  FKU har fått in ett pris för åtgärder av golvet. 
  Efter en diskussion i FKU beslutades att avvakta med golvet. Slipning av golvet 

 och lackning kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Idag är det oljat. Böra oljas igen 
 om några år. 
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FKU beslutade: 

att  Föreslå att golvet slipas och oljas som det är nu. Det kan göras om några år. 
Avakta med offerten att slipa och olja golvet i Starrkärrs kyrka. 

 
§92/21 Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor. 

 

§93/21 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 7 juni  2021 kl 17.00 i Starrkärrs vaktmästeri 

eller digitalt, Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  nästa sammanträde blir den 7 juni. 
 
§94/21 Andakt 
  Kyrkoherden förrättade en andakt. 
 
§95/21 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


