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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2020-02-19 
 
Plats och tid  Starrkärr församlingshem kl 16:45 
  
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

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

 

   
Övriga deltagande Tony Karlsson, sekreterare  
  
  
  
  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
Paragrafer 19-35/20                 

 

  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 2020-02-19 

Datum för anslags uppsättande 2020-02-25 

Datum för anslags nedtagande 2020-03- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 
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 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2020-02-19 
 

 Ordf.sign. Just.sign. Just.sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

§19/20  Inledning 
Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och 

kyrkogårdsutskottet. 

 

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

§21/20 Justerare. 
Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

24 februari kl. 17:00 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att  välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
 
§22/20 Föregående sammanträdesprotokoll. 

 Ordförande läste igenom protokollet och det ställdes frågor om föregående 
sammanträdesprotokoll från 2020-01-13. Några frågor diskuterades under 
dagens sammanträde. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  lägga protokollet till handlingarna. 
 
§23/20 Godkännade av dagordningen 

 Dagordningen godkänndes. Kyrkoherden vill ta upp en fråga under information. 
 

 FKU beslutade: 
 

att  godkänna kallelsen med tillägg. 
 
§24/20 Inköp av säkerhetsskåp till Starrkärrs kyrka. 
  Kyrkoherden och Kerstin Ljungqvist håller på att se över var och hur ett 

säkerhetsskåp kan se ut och placeras i Starrkärrs kyrka. En tanke är ett större 
säkerhetsskåp i Sakristian. 

 
 FKU beslutade: 
 

att  frågan tas upp på nästa FKU. 
 



Sida 3 

 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2020-02-19 
 

 Ordf.sign. Just.sign. Just.sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

§25/20 Muslimsk begravningsplats. 

 Kyrkoherden informerade om att kyrkoherdarna i Ale och Lilla Edet haft ett 

första möte. Kyrkoherden gav en kort information och ett nytt möte kommer att 

vara den 26 mars. Kyrkoherden kommer att återkommer till FKU. 

 

 FKU beslutade: 

 

att notera informationen 

 

§26/20 Relationshandling av dagvattenledning. 

 Tony Karlsson lämnade ut en rapport om dagvattenledningen. Ale kommun 

kräver provtagning av dagvattnet 3 ggr/år under 2 års tid. Sedan skall en kontakt 

tas med Ale kommun för att gå igenom resultaten av provtagningen. Proven tas 

vid utloppet av dagvattnet vid Prästalund. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
 
§27/20 Förlikning med gravrättsinnehavare 

Kyrkoherden informerade om hur arbetet fortskrider med att få tillstånd en 

förlikning/avtal på en grav. Jan Samuelsson kommer att vara behjälplig i ärendet. 

  FKU beslutade: 
   
att   notera informationen. 
 
 
§28/20 Information om KAE och KUB 
         Tony Karlsson lämnade ut information om, Ansökan KAE och Ansökan KUB. 
  
 FKU beslutade: 

 
att  notera informationen. 
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§29/20 Hur hanterar vi en situation där det förväntas många besökare till Starrkärrs 
kyrka 

 En utvärdering pågår av Luciakonserten och Julsångsgudstjänsten då det var 
många besökare i Starrkärrs kyrka. Kyrkoherden och Tony Karlsson arbetar med 
att upprätta ett förslag på hur församlingen hanterar tex. större konserter i 
Starrkärrs kyrka.  

 
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
 
 
§30/20 Offert Starrkärrs begravningsplats  
  För anläggande av de nya askgravplatserna och askgravlunden är 3 st 

entrepenörer tillfrågade om att lämna anbud. FKU har fått in två anbud. 
Anbuden var klart över budget. FKU önskar att vi försöker få in fler anbud. Tony 
Karlsson kommer att lämna ut 2 st nya anbudsförfågningar. 
FKU önskar att AU och Kyrkorådet beviljar ett extra anslag för att församlingen 

skall kunna genomföra entreprenaden. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
att  begära en utökning av befintlig budget för entrepenaden. 
 
 
§31/20 Korfönstret Nols kyrka 
         Det finns ett förslag för att lysa upp korfönstret. Förslaget är inte klart. Tony 
         Karlsson återkommer till nästa möte. 
 
         FKU beslutade: 
 
att  notera informationen. 
 
 
§32/20 Information.  
 Kyrkoherden informerade och visade bilder av Älvängens kyrka. Information och 

bilder ger en nuläges bild av dagsläget och processen pågår. 
  
 FKU beslutade: 

 

att  notera informationen. 
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§33/20 Övriga frågor. 

 Ingen övrig fråga. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
   
§34/20 Nästa sammanträde  

Kommande sammanträde blir den 24 mars 2020 kl 16.40 i Starrkärrs 

vaktmästeri. 

 

FKU beslutade: 

att  notera informationen. 
 
§35/20 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

avslutat.  


