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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2020-01-13 
 
Plats och tid  Starrkärr församlingshem kl 16:40 
  
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Seppo Tallheden, ordförande  
Sven Jonsson 
Thor Eliasson 
Lennart Järkil 
Jan Samuelsson 
Margareta M Jerrestrand, kh 

 

   
Övriga deltagande Tony Karlsson, sekreterare  
 Kerstin Ljungqvist, adjungerande  
  
  
  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
Paragrafer 01-18/20                 

 

  Tony Karlsson   
  

Ordförande 
   

  Seppo Tallheden   
  

 
Justering 

   

  Sven Jonnson   
 
 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Starrkärr-Kilanda församling, Fastighets och Kyrkogårdsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-01-13 

Datum för anslags uppsättande 2020-01-21 

Datum för anslags nedtagande 2020-02- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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§01/20  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

 

§02/20 Upprop. 
Sekreteraren förrättade upprop.  
Jan Samuelsson tjänstgör som ordinarie. 
 

§03/20 Justerare. 
Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

20 januari kl. 17:00 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att  välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
 
§04/20 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2019-11-11. Processen för kyrkoantikvarisk 
ersättning återkommer.Rapport från dagvattenledningen återkommer.     

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
 
§05/20 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkänndes. Kyrkoherden vill ta upp en fråga under information 
och Kerstin Ljungqvist under övriga frågor. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  godkänna kallelsen med tillägg. 
 
§06/20 Introduktion av Incit. 

 Tony Karlsson informerade kortfattat om Incit. Mer information kommer vid ett 
senare möte under våren. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  notera informationen. 
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§07/20 Inköp av säkerhetsskåp till Starrkärrs kyrka. 
  Kyrkoherden och Kerstin Ljungqvist håller på att se över var och hur ett 

säkerhetsskåp skall se ut och placeras i Starrkärrs kyrka. 
 

 FKU beslutade: 
 

att  frågan tas upp på nästa FKU. 
 
§08/20 Muslimsk begravningsplats. 

 Kyrkoherden informerade om att hon inte erhållit något svar från övriga 

församlingar i Ale kommun. Kyrkoherden kommer att återkommer till FKU. 

 

 FKU beslutade: 

 

att notera informationen 

 

§09/20 Kyrktrappan i Kilanda. 

 Tony Karlsson informerade om att kyrktrappan i Kilanda behöver åtgärdas. 

Trappan glider utåt mot kyrkogården och fogarna släpper. Arbetet kommer att 

påbörjas under sommar halvåret. Kontakt tas med Länsstyrelsen. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
 
§10/20 Förlikning med gravrättsinnehavare 

Kyrkoherden informerade om hur arbetet fortskrider med att få tillstånd en 

förlikning/avtal på en grav. 

  FKU beslutade: 
   
att   notera informationen. 
 
 
§11/20 Handikappsanpassning av Starrkärr kyrka 

AU har vid sammanträdet den 3 december 2019 diskuterat frågan om att 
möjliggöra rullstolsplatser i Starrkärrs kyrka då behovet av detta har ökat. 
I nuläget finns enbart möjlighet att sitta längst bak i kyrkan vid ”fikatorget”.  
Detta innebär att delaktighet i gudstjänsten för personer som sitter i rullstol inte 
är optimal. Kyrkorådet har uppdragit åt Fastighets- och kyrkogårdsutskottet 
(FKU) att undersöka möjligheterna till en tillfredställande utformning av hur 
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minst fem rullstolsplatser i främre delen av kyrkan kan se ut samt vilken kostnad 
detta innebär. Viktigt är också att de kyrkoantikvariska synpunkterna beaktas. 
Tony Karlsson och Johan Fransson kommer att gå en kurs om tillgänglighet som 
Göteborgs stift anordnar den 20 mars. 

 
 FKU beslutade: 

 
att  frågan tas upp på närmaste FKU möte efter den 20 mars. 
 
 
§12/20 Hur hanterar vi en situation där det förväntas många besökare till Starrkärrs 

kyrka 
 En utvärdering önskas av Luciakonserten och Julsångsgudstjänsten då det var 

många besökare i Starrkärrs kyrka. FKU uppdrar åt Kyrkoherden och Tony 
Karlsson att upprätta en utvärdering av Luciakonsert och Julsångsgudstjänsten i 
Starrkärrs kyrka. 

 
 FKU beslutade:  
 
att uppdra åt Kyrkoherden och Tony Karlsson att upprätta en utvärdering av 

Luciakonsert och Julsångsgudstjänsten i Starrkärrs kyrka. Återkomma till FKU 
med en utvärdering. 

 
 
§13/20 Offert Starrkärrs begravningsplats  
  För anläggande av de nya askgravplatserna och askgravlunden är 3 st 

entrepenörer tillfrågade om att lämna anbud. FKU har fått in ett anbud. Anbudet 
var klart över budget. FKU önskar att vi försöker få in fler anbud. Tony Karlsson 
undrar om man kan dela entrepenaden för att få med en del i år t.ex 
askminneslund. Tony Karlsson kommer att arbeta med det och se om vi kan få in 
fler anbud. 
 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
 
 
§14/20 Korfönstret Nols kyrka 
         Strålkastaren lyser upp fasaden. Finns inget för korfönstret. Blir en belysning av      
         hela väggen +fönstret. Ljuset försvinner när man tänder upp i kyrksalen. Vi                     
         kommer att se på en bättre lösning för att få en bättre belysning på korfönstret. 
  Vaktmästarna får se över problemet och lösning 
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FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
 
§15/20 Information.  
 Tony Karlsson informerade om att det nu finns hänvisningsskyltar i anslutning till 

församlingshemmet. 
     

Kyrkoherden informerade om att man lagt ut råttfällor i Nols kyrka 

        Kyrkoherden är orolig för Älvängens kyrka och vill att vi gör en handlingsplan för 
        hur vi  kan agera i frågan om kyrkans tjänlighet för såväl medarbetare som   
        församlingsbor. Vi behöver göra en gemensam riskbedömning eftersom  
        kyrkoherden har svårt att ta ansvar för arbetsmiljön i Älvängens kyrka. Detta med      
        tanke på att personalen meddelat att de mår dåligt av den fysiska arbetsmiljön.  

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 

§16/20 Övriga frågor. 

 Kerstin Ljungqvist undrar hur det går med textilskåpet i Kilanda. Lennart Järkil 

informerade om att arbetet pågår. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
   
§17/20 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 19 februari 2019 kl 16.40 i Starrkärrs 

vaktmästeri. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§18/20 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


