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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2021-08-25 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnad kl 17:30 
  
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 Willy Kölborg, begravningsombud 

Tony Karlsson, sekreterare 
 

  
  
  
  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
Paragrafer 112-129/21                 

 

  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 2021-08-25 

Datum för anslags uppsättande 2021-09-01 

Datum för anslags nedtagande 2021-09- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-08-25 
 

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

 

 

 

§112/21  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

§113/21 Upprop och val av sekreterare 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör. Begravningsombudet 
Willy Kölborg hälsades välkommen. 
 
Tony Karlsson valdes som sekreterare. 

 
§113/21 Godkännade av dagordningen 

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

 
 FKU beslutade: 
 

att  godkänna dagordningen. 
 

§114/21      Justerare. 
         Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

30 augusti kl. 17:00 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
§115/21 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom föregående sammanträdesprotokoll från 2021-06-07.  
Några frågor kommer att diskuteras under dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§116/21 Ny kyrka i Älvängen 
  Kyrkoherden informerade om det arbete som pågår mellan församlingen, Gajd 

arkitekter och Ale kommun. Ett nytt möte är inplanerat. 
   
  FKU beslutade: 
 

att  kyrkoherden arbetar vidare med planeringen av en ny kyrka i Älvängen. 
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§117/21 Årshjul FKU 
  Kyrkoherden presenterade årshjulet. FKU diskuterade det framtagna förslaget 

 till årshjulet för FKU.  Årshjulet är ett levande dokument. 
 

FKU beslutade: 

att  förslag till årshjulet godkändes och lämnas med som bilaga till protokollet. 
 
§118/21 Församlingens inventarier. 
  Kerstin Ljungqvist informerade om de olika tillstånd och processer som behövs 

 för antipendier och åtgärdsprogram, gällande inventarier och antipendier.   
   
  FKU beslutade: 

 

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

 
§119/21 Inköp av säkerhetsskåp 
  Tony har haft kontakt med leverantören och lämnat uppgifter om 

 leveransadress. Församlingen inväntar leveransen. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§120/21 Muslimsk begravningplats.  
  Willy Kölborg informerade om viktiga punkter att tänka på vid anläggandet av en 

muslims begravningsplats. 
  Kyrkoherden informerade om den pågående processen i ärendet och att nya 

möten är inplanerade. 
   
  FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
 
§121/21 Projekt Starrkärr-Kilanda 
  Kilanda församlingshem är färdigställt. Församlingen arbetar vidare med 

 projektet. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
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 Ordf.sign. Just.sign. Just.sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

§122/21 Fjärilsrabatt 
  Det har inkommit förslag att anlägga fjärils- och bi- rabatter i gamla återtagna 

gravar från Anitha Kristiansson. 
  Kyrkogårdförvaltningen har nu i Starrkärr planterat fjärils och bi- perenner i 4-5 

st åtetagna gravar, samt vi den nya askgravplatsen.  
  I Kilanda kommer 1 st återtagen grav att anpassas. 
 
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
 
§123/21 Mattan i koret 
  Jan Samuelsson undrar om det går att göra något åt kormattan i Starrkärrs kyrka. 

Kjerstin Ljungqvist får i uppdrag och se över kormattan och återkomma till FKU. 
  
 FKU beslutade:  
 
att Kjerstin Ljungqvist får i uppdrag att se över kormattan. 
 
§124/21 Prenna rabatter 
 Jan Samuelsson undrar  om det kan finnas intresse för perenna rabatter vid 

gravvård. Församlingen kan annonsera på hemsidan och i kyrkbladet och frågar 
om intresse finns. 

 
 FKU beslutade:  
 
att församlingen annonserar på hemsidan och i kyrkbladet och frågar om intresse 

finns för perenna rabatter, bild lämnas med som bilaga till protokollet 
 
§125/21 Information.  
 Tony informerade om att vi erhållit slutbesked för de nya gravskicken på 

Starrkärrs kyrkogård.  
 Det har varit byggstart för tornet i Starrkärrs kyrka. 
 Vi kommer i år att köpa in färdiga vinterdekorationer inför allhelgona. 
 Kyrkogården har tecknat ett avtal med Veteranpoolen. 
 Kyrkogården kommer att ha en praktikant en dag i veckan under läsåret.  
  
 Kyrkoherden informerade om personalärenden. 
  
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
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§126/21 Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor 

 

§127/21 Nästa sammanträde  

 Kommande sammanträde blir den 5 oktober  2021 kl 17.30 hos Starrkärrs 

vaktmästare, Ekonomibyggnaden eller digitalt. 

 

FKU beslutade: 

att  nästa sammanträde blir den 5 oktober. 
 
 
§128/21 Avslutning 
  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

 avslutat.  
 

§129/21 Andakt 
  Kyrkoherden förrättade en andakt. 
 


