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§ 36 Kyrkorådets öppnande
Kyrkoherde Henrik Lööv inledde mötet med tankar om den möda människor genom alla
tider lagt ned för att skapa rum där tro kan delas, heliga rum och kyrkorum. Vi samlades i
bön för vårt möte och för framtiden. Ordförande Helge Hesslefors hälsade samtliga
välkomna och förättade upprop.

§ 37 Fastställande av agenda

§ 38 Fastighetsärenden
a) Gällstad och Södra Sams kyrka, antagande av anbud för ombyggnad

Fastighetschef Boje Elebo informerade om anbudsförfarandet av ombyggnationen där
tre företag lämnat anbud. Boje Elebo redogjorde för de undersökningar och
beräkningar som gjorts av de två anbud som har lämnat de lägsta kostnaderna, (se
utskickade handlingar. ) samt de intervjuer som gjorts av de två mest aktuella bolagen
och referenstagning. Ytterligare redogjordes för övriga förutsättningar och kostnader.
Se bilaga "Utvärdering av anbud" 2020 09 03. Anbuden bygger på föreliggande
ritningar daterade 20200702. Med påslag av oförutsedda kostnader hamnar
beräkningen på en summa på 10 644 000kr att ställas mot budgeterat 15 000 000 kr.

Arbetutskottet föreslår att kyrkorådet beslutar att ställa sig bakom fastighetschefens
förslag där anbudet från Blue Wall Contruction antas med redovisade
tilläggskostnader.

Kyrkorådets diskussionen kom att kretsa mycket kring frågor om kökets placering och
storlek. Fastighetschefen förklarande tankarna kring planering av lokalerna enligt
ritning 20200702 samt gjorde en genomgång av hela kyrkans förändring. Här finns nu
ett ljust och bra barnutrymme i gamla sakristian med egen ingång och ett kapprum i
genomgången mellan kyrksal och samlingssal. Köket har då blivit ett korridorkök längs
söderväggen med de nackdelar som ett sådant kan ha. Men där finns också stort
fönster och fönsternisch. Av ansvarig arkitekt bedöms köket funtionellt för de ändamål
som är aktuella i ett sådant kök. Det handlar främst om tillredning och enklare
matlagning för mindre grupper. Utrymmen i samlingssalen skall också kunna
användas för flyttbar porslinsförvaring och för uppdukning. En möjlighet att tillfälligt,
eller permanent, skärma av samlingssalen i hörnet närmast köket för att utöka detta
eller förändring av kökets yta permanent efterfrågas. Likaså efterfrågas att placeringen
av utrustningen i köket, såsom diskmaskinens plats, utreds på nytt.

Stor glädje och tacksamhet uttalas över att projektet nu kommit så här långt.

Beslut: Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets och fastiahetschefens förslag med
tillägget att utreda avskärmning i samlingssalen närmast kök eller annan permanent
lösning av kökets storlek samt att se över köksutrustninaens placering.

§ 39 Mötesplanering
Kyrkoråd möte onsdagen den 14 okt. kl. 16:00 med budget 2021
Kyrkofullmäktige torsdagen den 5 november med budget 2021

§ 40 Mötets avslutande
Orföranden tackar ledamöterna för ett väl genomfört möte trots omständigheterna, samt
avslutar mötet med att vi vinkar varandra på återseende.
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