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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2021-06-07 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnad kl 18:30 
  
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 96-111/21                 

 

  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 2021-06-07 

Datum för anslags uppsättande 2021-06-15 

Datum för anslags nedtagande 2021-07- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-06-07 
 

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

 

 

 

§96/21  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§97/21 Upprop och val av sekreterare 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. 
 
Tony Karlsson valdes som sekreterare. 

 
§98/21 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen lästes igenom och diskuterades. Dagordningen godkändes. Några 
punkter under information och övriga frågor. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 

§99/21       Justerare. 
        Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

14 juni kl. 17:00 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
§100/21 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom föregående sammanträdesprotokoll från 2021-05-17. 
För en paragraf klargjordes innehållet. Några andra frågor kommer att diskuteras 
under dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
 
§101/21 Årshjul FKU 
  FKU diskuterade det framtagna förslaget till årshjulet för FKU.  Kyrkoantikvarisk 

 ersättning läggs som en övergripande punkt för hela året. Ett årshjul tas fram för 
 en anpassning till FKUs verksamhet. 

 
FKU beslutade: 

att  ett förslag till årshjul återkommer till nästa sammanträde, med ett anpassat 
årshjulet för FKU. 
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§102/21 Församlingens inventarier. 
  Kerstin Ljungqvist arbetar med församlingens inventarier och antipendier. 

 Kerstin visade en bild som hon tagit fram för placering av antipendier i 
 Kilanda. Anni Bergström, antikvarisk kontrollant, kommer till kyrkorna för 
 kontroll av placering av  säkerhetsskåp och antipendier. Kerstin har haft 
 kontakt med Studio västsvensk  konserveringsatelje. De kan tar fram ett 
 åtgärdsprogram ,med en offert. 

   
  FKU beslutade: 

 

att  Kerstin Ljungqvist arbetar vidare med att ta fram ett åtgärdsprogram med en 
 offert. 

 
§103/21 Inköp av säkerhetsskåp 
  Församlingen har bestämt färgen på säkerhetsskåpen.  
  I Starrkärrs kyrka blir färgen grå och i Kilanda kyrka blir den brunblågrön. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  välja föreslagna färger på säkerhetsskåpen. 
 
§104/21 Ny kyrka i Älvängen 
  Kyrkoherden informerade om att församlingen inväntar svar från Ale kommun. 

Församlingen har tagit fram en; avsiktsförklaring från Starrkärr-Kilanda 
församling i samband med ny detaljplan för Älvängen C. 

   
  FKU beslutade: 
 

att  kyrkoherden arbetar vidare med en ny kyrka i Älvängen. 
 
 
§105/21 Muslimsk begravningplats.  
  Det har varit möten med kyrkoherdar och arbetsgruppen och en ny 

avsiktsförklaring är tecknad. 
  Tisdagen den 8 juni kommer berörda kyrkoherdar till Starrkärrs på besök . 

Arbetet med att anlägga en ny muslimsk begravningsplats i någon av 
församlingarna fortskrider. 

   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
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§106/21 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Kyrkoherden informerade om projektet. Det har varit arbetsdagar för 

 församlingen i Kilanda församlingshem. Målning och nytt kodlås är installerat. 
 En idé kan vara att man glasar in altanen i Starrkärrs församlingshem?
 Projektet  fortskrider. 

 
FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§107/21 Information.  
 Tony informerade kort om anläggandet av de nya gravskicken på Starrkärrs 

kyrkogård. Kyrkogården har i samband med färdigställandet av anläggningen 
dränerat marken på ovansidan pga mycket vatten. Det har medfört 
sprängningsarbeten. 

  
 Kyrkoherden informerade om personalsituationen. 
  
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
 
§108/21 Övriga frågor. 

 Kyrkogården kvarter nr 2 och 5 måste ytdräneras. Vattnet stannar kvar i leran 

och gravrättsinnehavere kan inte besöka sina gravar. Tony tar in en offert. 

 

§109/21 Nästa sammanträde  

 Kommande sammanträde blir den 25 augusti  2021 kl 17.30 i Starrkärrs 

församlingshem eller digitalt, Ekonomibyggnaden. 

 

FKU beslutade: 

att  nästa sammanträde blir den 25 augusti. 
 
§110/21 Andakt 
  Kyrkoherden förrättade en andakt. 
 
§111/21 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat och önskade ledamöterna en god sommar..  


