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Svenska kyrkan Hovsta pastorat  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Församlingsråd   Datum 2022-06-07 

Plats: Hovsta församlingsgård  Kl 18-ca 2030 

 

 

Ordinarie ledamöter 

Närvarande är markerade med X 

Icke närvarande är markerade med O 

Ersättare 

Närvarande är markerade med X 

Icke närvarande är markerade med O 

  

X 
 

Marianne Kangro, ordförande         O 
 

Cathrine Bragner 

O 
 

Anna Oskarsson, vice ordförande X 
 

Kerstin Erestam 

X   
 

Hans Axelsson, sekreterare X 
 

Inga Gustafsson 

O 
 

Anders Bergström X          
 

Margareta Jansson 

X 
 

Catharina Eriksson  
 

 

X 
 

May Britt Rylander  
 

 

O 
 

Kerstin Tengberg   

X 
 

Lennart Wiklund   

    

X 

 

 

Tomas Rådehed  Kh  

 

  

 

 
  

 

Paragrafer:42-52 

 

  

Justeringens plats: Lillåns församlingshem 

  

 

Förvaringsplats för protokollet:        Församlingsexpeditionen i Lillån 

 

Underskrift___________________________________ 

 
                        Carola Ingelsson 

 

 

Kyrkoherde Tomas inleder mötet med att läsa dagens bön ur teologen John Baillies bönbok. 

 

 

§  42 Öppnande 

 

Ordförande Marianne Kangro hälsar de närvarande välkomna till dagens möte och ett särskilt 

välkomnande till Ove Lindgren som skall presentera förslag till kulturgravar på Axbergs 

kyrkogård. 

 

 

§  43  Upprop 

 

Sekreteraren förrättar upprop varefter det konstateras att församlingsrådet är beslutsfört.  
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Icke närvarande ordinarie ledamöter Anders Bergström, Anna Oscarsson och Kerstin 

Tengberg ersätts med Kerstin Erestam, Inga Gustafsson och Margareta Jansson. 

 

 

§  44 Protokolljusterare 

 

Till protokolljusterare väljs Lennart Wiklund och Kerstin Erestam. 

 

 

§  45  Föredragningslista 

 

Utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg  

- ny § 48 Beslutsfrågor avseende kyrkvärdar under nuvarande mandatperiod i Axbergs 

församling. 

under § 49 Information   

- Fastighetsutskottet (Hans)  

och under § 50 Övrigt 

- sittbänkar på Hovsta kyrkogård (Hans) 

- testamente Knapptorp (Margareta)  

- taggar Lillåns församlingshem (May Britt) 

 

 

 §  46 Föregående protokoll  

 

Ordförande går igenom protokollet är bl a nedanstående punkter kommenteras. Därefter läggs 

protokollet till handlingarna. 

 

Vägskyltning till kyrkan och församlingshemmet. 

Kh kommenterar att han vi flera tillfällen försökt att få kontakt med ansvarig person inom 

Trafikverket och kommunen för att få upp de skyltar som tidigare fanns utefter väg 50 och 

Kåvivägen. Detta har dock inte lyckats. 

Hans och Lennart försöker att via de kontakter de har få kontakt med handläggande personer 

så att en diskussion om uppskyltning kan påbörjas. 

 

Visitkort 

Under denna § ställer May Britt fråga till Kh om hur det har gått med tryckning av de visitkort 

som det har beslutats om vid ett tidigare tillfälle. Kh framför att visitkort med swish-nummer 

är tryckta men ej utlagda i kyrkorna. Maj Britts kommentar till detta är att rekommendationen 

var att vi ej skulle sätta ut swish-nummret utan använda QR-kod för att minska risken för 

förfalskning av numret. Vi kommer fram till att när den upptryckta visitkortupplagan är slut 

så tar vi upp en ny diskussion om vilken utformning nästa upplaga skall ha. 

 

Förhållandena på Ervalla kyrkogård 

Margareta ställer fråga om det inte går att använda medel från det testamente som 

förutvarande Axbergs församling fick från de tidigare ägarna till fastigheten Knattorp 1:36 

som ligger i norra delen av församlingen. 

Ordförande undersöker vad som står i testamentet. 



Svenska kyrkan   

Församlingsråd, Axbergs församling FR 220607  

 
  Sida 3 av 5 
 

Kh upplyser om att dräneringsåtgärder vidtagits vilket borde förbättra den tidigare något 

sanka förhållandena. 

 

 

§  47 Upplevelser i Axbergs församling  

 

Hovsta kyrka 

May Britt framför att födelsedagsfesten i kyrkan besöktes av ca 50 personer och vid den 

efterföljande lunchen framträdde kören Primula Veris vilket tillsammans gjorde dagen till en 

fin upplevelse. 

 

Gökotta Ervalla 

I Ervalla har man enligt tradition under många år haft gökotta vid Järle skans vilket ofta 

samlat många besökare. På grund av dåligt väder fick denna tillställning i stället hållas i 

kyrkan. Få besökare kom till kyrkan vilket troligtvis berodde på det dåliga vädret. 

 

Utomhusgudstjänst vid Kåvi äng 

Ove besökte utomhusgudstjänsten vid Kåvi äng. Gudstjänsten var annonserad att genomföras 

på ängen men på grund av mycket mygg så flyttades den upp i närheten av Kåvivägen. 

 

Pilgrimsvandring Edsbergs kyrka – Riseberga 

Lennart och Kh var med på denna vandring som genomfördes i fint väder och som lockade 6 

personer. Vandringen avslutades vid den utlysta vallfartsmässan vid Riseberga klosterruin. 

 

Ljudåtergivning vid utomhusarrangemang. 

May Britt framför att ljudåtergivningen är mindre bra vid vissa utomhusarrangemang. 

 

Axbergs kyrka 

Hans informerar att nya välutformade planteringsarrangemang har gjorts på de 

kyrkogårdsdelarna som ligger i anslutning till kyrkan och framför att detta upplevs en stor 

förbättring. 

 

 

§  48 Beslutsfrågor 

 

Vid ny mandatperiod skall kyrkvärdar väljas även om de kvarstår från föregående 

mandatperiod. 

 

Axbergs kyrka Ingrid Jansson Omval 

  Marianne Kangro Omval 

  Catharina Eriksson Vald på FR nr 3-2022 

 

  Kerstin Tengberg Gudstjänstvärd 

 

Ervalla kyrka  Anna Oscarsson Omval 

Gun Britt Jantzèn Omval 

Eva Hellberg  Omval 

Mona Erhage n Vald på FR nr 3-2022 
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Hovsta kyrka  May Britt Rylander Omval 

 

Närkes Kils kyrka Eva Johansson Omval 

  Gunnel Olsson Omval 

 

Beslut 

Ovan nämnda personer väljas att vara kyrkvärdar i nämnd kyrka men kan även 

tjänstgöra i andra kyrkor inom Axbergs församling. 

 

Kh lämnar kompletterande information att de 2 nya kyrkvärdarna skall välkomnas den 25/9 i 

anslutning till att den nya vikarierande komminister Marcus Willèn välkomnas. 

 

 

§  49 Övrigt 

 

Lokalförsörjningsplanen 

Kh informerar att ett seriöst omtag kommer göras under hösten vad gäller 

lokalförsörjningsplanen i Axbergs församling. Planen skall vara ett levande dokument som 

skall visa på en inriktning hur lokalerna skall användas och där lokalbehovet skall vara 

styrande. 

 

Aktiviteter 

Marianne informerar att hon tillsammans med ordföranden i Glanshammars FR försöker 

planera in en gemensam träff för att vi skall lära känna varandra. 

 

Biskopsvisitationen 

Kh rapporterar att en förberedande inspektion har gjorts 2022-03-29 inför den kommande 

biskopsvisitationen avseende Pastoratets hantering av kyrkobokföringen och 

dokumenthanteringen. Detta har resulterat i en rapport. 

 

Kulturgravsinventeringen på Axbergs kyrkogård 

Ove Lindgren rapporterar från den kulturgravsinventering som han genomfört tillsammans 

med Ingrid Jansson och Bengt Lundberg.  

De kom fram till att 8 gravar bör anses som kulturgravar eftersom de begravda har koppling 

till församling och som på ett annat sätt varit kända och verksamma där. 

En kontroll måste först göras av Carola om det finns gravrätt kvar innan de kan föras upp på 

den slutliga listan. Om så skulle vara så vore det bra att ha ytterligare några gravar i reserv om 

gravrätter kvarstår.  

 

Fastighetsutskottet 

Hans rapporterar vad som fastighetsutskottet arbetar med. 

Värderingen av pastorsexpeditionen och det gamla församlingshemmet är klar.  

Den totala värderingssumman uppgår till 12,5 Mkr varav pastorsexpeditionen 5 Mkr. 

Mäklarhuset har fått i uppdrag att försälja fastigheterna. Innan dess måste ett antal olika 

aktiviteter utföras innan byggnaderna kan visas upp. Tidplan för dessa är under upprättande. 
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§  50 Övrigt  

Sittbänkar Hovsta kyrkogård 

Hans framför önskemål om att äldre sittbänken vid framför Hovsta borde bytas ut och ersättas 

med en nyare sittvänligare utformning. Vid minneslunden finn 3 nya bänkar. En av dessa 

borde kunna avvaras till läget fram för kyrkan. 

Tidigare har det funnits en sittbänk i allèn fram mot kyrkan. Kan den återsättas eller är det 

risk att den förorenas av fågelspillning så att den inte kan nyttjas? 

 

Fastigheten Knattorp 

Synpunkter har framförts att bostadshuset vid Knattorp har svårt att hålla värmen vintertid. 

Finns det förutsättningar att nyttja pengar från de skogsavverkningar som sker inom 

fastigheten till att ev. förbättra husets rökkanaler så att befintliga eldningsbara installationer, 

vedspis och kaminer kan användas? 

Ordförande undersöker vad som är skrivit i testamentet. 

 

Taggar till Lillåns församlingshem 

May Britt ställer fråga angående att det är svårt att få dörrtaggarna till det nya 

församlingshemmet att fungera. Kh upplyser att låsinstallatören håller på att åtgärda 

problemet. 

 

 

§  51 Nästa möte 

Plats för nästa möte har inte bestämts men äger rum i september med start kl 18. 

 

 

§  52 Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och tillönskar oss en Skön sommar och avslutar därefter 

dagens möte. 

Marianne Kangro, ordförande 

 

 

………………………………………….. 

 

Hans Axelsson, sekreterare 

 

 

…………………………… 

 

 

 

Lennart Wiklund   Kerstin Erestam 

Justerare    Justerare  


