
  Torsby Församlingsråd möte 220315 17.30-19.30 

 
Närvarande: Greta E, Marie L, Ingela A, Kerstin A och Marika J 

 

 

1. Representanter för projektgruppen angående kyrkans renovering redogör för vad som kommit 

fram under senaste möte med fastighetsansvarig Martin Grosshög och Anders Radix. Diskussion 

angående renoveringen. 

 

2. Församlingsrådet vill att fina tavlor av Birgitta Arkenback (”Husförhöret”) och Bertil Törnqvist 

ska hängas upp i församlingshemmet. Bertil Törnqvists tavla föreställer den medeltida kyrkan i 

Torsby. 

 

3. Martin Grosshög har skickat följande anteckningar till projektgruppen som sammanfattning av 

senaste mötet angående kyrkans renovering: 

 

Renovering – byta mattor i mittgången – tillgänglighetsanpassa i koret, förslagsvis vänster sida i 

korgolvet – kan man ha mindre gudstjänster eller samlingar på läktaren? 

 

Ombyggnation – ytterligare toalett i nuvarande pentry – kök i bakre hörnet i nuvarande entré – 

flytta mixerbord mot norra väggen – titthål i golvet till gamla kyrkans murar – enklare entré i väster 

– huvudentré i söder – lyfta golvstenen i södra entrén för att få slätare golv – ytterligare en Serie 

pastorum-tavla 

 

4. På ett äldre foto av Torsby kyrka syns ramar runt fönstren. Församlingsrådet anser att det vore 

fint om man försöker ta fram dessa målningar och att de skulle vara en prydnad för kyrkan. 

 

5. Susanne Sjöland är med i kyrkogårdsgruppen. Är det någon fråga som hon bör ta med sig till 

mötet med kyrkogårdsgruppen? Hör gärna av er. 

 

6. Angående Lokalförsörjningsplanen anser församlingsrådet att vi bör vara med i planeringen av 

prästgårdsträdgården. Greta vill gärna vara med i denna planeringsgrupp och hon har lång 

erfarenhet av att arbeta med barn samt har synpunkter på utformning av lekplats. Kan vi möjligen 

engagera Kärna Scoutkår i byggandet av en hinderbana? En viktig fråga att ta med sig. 

 

7. Marie L har ett bra förslag inför framtiden. Marie vill att kyrkan ska ha en lokal i Tjuvkil 

eftersom antalet innevånare där kommer att öka betydligt med all byggnation. Kyrkans verksamhet 

bör finnas där människor bor. 

 

8. Rådet har ett förslag om att Harestads församlingshem skulle kunna göras om till tillfälligt 

boende för ukrainska flyktingar. Kerstin A tar upp detta med Anders Radix för att höra om det är 

möjligt. 

 

Vid pennan, 

Marika Joviken 

 

 


