
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §75-87 
I DOMKYRKOFÖRSAMLING        2021-12-13 
 

Et  

Plats och tid Kyrkbacksgården kl. 18.00 – 20.30 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Västerås domkyrkoförsamlings expedition. 

Justering har tillkännagivits genom anslag, 

genom: 

 

Närvarande ledamöter Ordförande Ingemar Egelstedt, kaplan Eva Abragi, vice 

ordförande Asta Matikainen, Lisbeth Kohls, sekr, Birgitta 

Eklund, Ingrid Högsberg, Cecilia Alexandersson, Lars-

Evert Larsson, Anders Westman 

Närvarande ersättare Ulla Lithén, Marita Edvall  

Övriga närvarande Fredrik Lindblom Fastighetsavdelningen 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Lisbeth Kohls 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Ingemar Egelstedt 

 

 

 Justerare __________________ 

  Ulla Lithén 

   
 
 

 

 § 75 

Inledning Asta Matikainen Lecklin inleder med betraktelse utifrån Acts 

julkampanj och med vilka skor vi rustar oss för livet.  

 Församlingsrådet föreslår 

 att Eva Abragi tar inledningen på nya rådets första möte  

§ 76 

Öppnande Mötet öppnas.  

§ 77 

Justerare Församlingsrådet beslutar      

 att utse Ulla Lithén att justera protokollet 

 § 78 

Protokoll och dagordning Dagordningen godkänns med tillägg om Barnens tid. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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      § 79 

Lokalförsörjning Fredrik Lindblom från Fastighetsavdelningen ger en aktuell 

bild av hur planerna för Annexet och Lektorsgården växer 

fram samt hur användandet av den västra delen av Domkyrkan 

skulle kunna fungera även då övriga delar av kyrkan är låsta 

och larmade. Mycket talar för att det går att lösa genom att 

torntrappan, som var direkt väg upp till kommissionsrummet 

fram till renoveringen på 50-talet, åter öppnas. Om samråd och 

tillståndsprövningar fungerar enligt plan bör ett genomförande 

kunna ske 2024. 

 

Församlingsrådet tar tacksamt emot informationen.  

 

 § 80 

Rapporter Ordföranden rapporterade från Presidiemötet 

och Kyrkofullmäktige samt sista styrgruppsmötet för 

besökscentrum som hanterat hela förnyelsen av domkyrkan 

avseende ombyggnaden av sydvästra delen inklusive toaletter, 

café Malin, skattkammaren och katedralbutiken. Det 

återstående arbetet med butiken/informationscentrum och 

anpassningar av västra delen hanteras i den ordinarie 

organisationen. 

 

Kaplanen kommenterade hösten utifrån covidsituationen och 

de myndighetregler som kyrkan nu har att förhålla sig till:  

max 100-person, avstånd på minst en meter eller 

vaccinationsbevis. För gudstjänster i Domkyrkan gäller 

avstånd och max 223 personer exkl medverkande, för 

konserter vaccinationsbevis med 

legitimation.         

  

 § 81 

Församlingsrådets arv  Beredningsutskottets förslag till sammanfattande dokument 

från denna mandatperiod var utsänt med handlingarna. Tanken 

är att detta dokument blir vårt ”arv” till det nya 

församlingsrådet.   

 

Församlingsrådet beslutar 

att godkänna dokumentet ”Församlingsrådet i Västerås 

Domkyrkoförsamling 2018 – 2021 – en summering med 

framåtblick”. Dokumentet biläggs protokollet. 

 § 83 

Utvärdering FIN 19-22 Församlingsrådet har också med handlingarna fått förslaget om 

yttrande över hur Församlingsinstruktionen 2019 – 2022 

påverkat arbetet i rådet under mandatperioden. 



  

 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

3 

 

Församlingsrådet beslutar  

 att godkänna Församlingsrådets yttrande kring nu gällande 

Församlingsinstruktion 2019 – 2022. Yttrandet biläggs 

protokollet. 

  

§ 85 

”Katedralbutiken” Församlingsrådet diskuterar vad man ser som de viktigaste 

funktionerna för en kommande butik i domkyrkan som nu inte 

kommer att placeras i ett separat rum utan troligen finnas i 

anslutning till vapenhuset.  

 

 Församlingsrådet anser 

 att ”Mötet” ska stå i fokus för planerna kring det som ska bli 

en kombinerad infoplats o butik.   

   
§ 86 

Övriga frågor Var finns Barnens tid i Domkyrkan? 

  Den är nu under pandemin koncentrerad till Lecsaker som 

förnyats med många roliga saker som knyter an till kyrkans tro 

och gudstjänstliv.  

Vår församlingspedagog har ett pågående utvecklingsarbete 

kring detta som knyter an till de tankar som arbetats fram av 

Församlingsrådets arbetsgrupp för barn och unga. 

 

§ 87 

Avslutning Vice ordföranden Asta tackade ordföranden Ingemar för ett 

utmärkt arbete och ledarskap under mandatperioden och 

önskade det nya Församlingsrådet lycka till framöver. 

Därefter vidtog samkväm med julsmörgås under fortsatt samtal 

om församlingens arbete.  

Ordföranden talade till sist om sin tacksamhet över att få arbeta 

för församlingen och tackade samtliga för inspirerande 

samarbete. Han önskade alla en God Jul. 


