
 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådets fastighetsutskott      2016-12-08 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet Helander, Domprostgården, Västerås, kl. 14.00-15.30 
 

 Beslutande  Ordförande Britt Sandström, Yngve Anderberg, Rolf Falkland, Per-Åke 
Olofsson (för Wivi Johansson), Greta Johansson 

   
Ersättare  Ingrid Högsberg, Björn Bünger 
   
Övriga deltagare Tf fastighetschef Fredrik Lindblom, tf PO-chef Karin Degréus, 

fastighetsförvaltare Stefan Ilhammar 
 

   
Utses att justera Rolf Falkland 

 
 
 Underskrifter Sekreterare .................................................. Paragrafer §§ 59-61 

  Karin Degréus 
 
 
  .................................................. 
  Stefan Ilhammar 
 
 

 Ordförande .................................................. 
  Britt Sandström 
 
 
 Justerande ................................................... 
  Rolf Falkland 
 
   
__________________________________________________________________________________ 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ  Kyrkorådets fastighetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 8 december 2016 
 
Datum för   
anslags uppsättande 
 
Förvaringsplats Pastoratets stabskansli 
för protokollet  
 
Underskrift  .................................................. 

__________________________________________________________________________________ 
   Utdragsbestyrkande   



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  2016-12-08 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
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Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 
__________________________________________________________________ 
  

  

  

På grund av fastighetsförvaltningens arbetssituation skickades det inte ut 

någon dagordning med kallelsen för detta möte. 
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 Information från tf fastighetschef 

Tf fastighetschef Fredrik Lindblom informerade gällande: 

 Sjukskrivna assistenten konterar normalt inkommande fakturor. Detta 

ligger nu på ovan extraresurs samt tf fastighetschef och rör sig om ca. 

100 fakturor i veckan. 

 Stiftets egendomsförvaltning har väckt flera frågor avseende skogs-

fastigheten i Lillhärad. Eventuell uthyrning av mark för miljöbod 

samt förfrågan om ny arrendator för jordbruksmark ska sökas.  

Fastighetsutskottet anser frågorna vara tjänstemannaärenden 

 Remiss detaljplan gällande Önsta fritidsmark – förskola.  

Påverkar ej fastighetsutskottet. 

 Remiss detaljplan. Östra kyrkogården – cykelbana längs Östra 

kyrkogården. Fastighet har inget att erinra.  

Frågan lämnad vidare till Kyrkogårdsförvaltningen. 

 Förfrågan från Västerås stad om parkeringar dagtid vid Tortuna 

kyrka. Fastighet för dialog med verksamheten. 

 Hubbo Kyrka. Förfrågan från Vattenfall om att gräva ner luftburen 

kraftledning som går över fastighet samt placera transformatorkiosk.  

 Förfrågan från arrangörerna av  Kyrklöpet som genomförs i 

september 2017 om fastighet kan ta kostnad för tillfälliga ramper. 

Fastighetsutskottet diskuterade frågan. 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Läggs till handlingarna. 

Att skicka en julblomma till fastighetschefen. 

____  
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KAE för 2018 – ansökningar till nya projekt 

Tf fastighetschef Fredrik Lindblom informerade gällande: 

 Fyra delåtgärder på Mikaelikyrkan. 

 Omfattande tjärningsprojekt. En samlad ansökan avseende 11 objekt. 

 Tre omfattande fönsterrenoveringar i Kungsåra, Romfartuna och 

Haraker. Dessa har beviljats tidigare men söks nu om då åtgärderna ej 

hunnits med.  

 Tornet i Tortuna. Omfattande rötskador på lanternintoppen. Plåttak i 

mycket dåligt skick. Detta behöver troligen åtgärdas under 2017.  

Flaggat för detta i ansökan. 

 T.f. Fastighetschef jobbar med rekvirering av KAE för färdiga projekt 

gällande Gideonsbergskyrkan samt för asbestsanering i Domkyrkan. 

 Personalsituationen för fastighetsavdelningen, kortsiktiga 

förstärkningar samt tankar om framtiden för att på lång sikt lösa 

situationen. 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 
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Pågående projekt etc. 

Tf fastighetschef Fredrik Lindblom informerade gällande: 

 Lokalresursplanering. De gamla kyrkorna har man bäst koll på. Yngre 

kyrkcentra kommer prioriteras framöver. 

 Hubbo kyrka. Invändig renovering planeras sommaren/hösten 2017. 

 Mikaelikyrkan. Förarbete pågår. Arbetsgrupp finns. Referensgrupp är 

hela arbetslaget. Styrgrupp finns och programplanering pågår. Innan 

förprojekteringen är klar vill fastighetsutskottet ha skriftlig information 

om hur verksamheten avser använda lokalerna. Synpunkter ska 

inhämtas från fastighetsutskottet. 

 Information läget i projektet i Domkyrkan. Arbeten pågår. Frågan om 

nytt glasparti till katedralbutiken i Förvaltningsrätten. 

 Hovdestalund. Miljöinventering av befintliga fastigheter samt 

omvärldsanalys gällande kremationsverksamheten pågår. 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Läggs till handlingarna. 

Innan förprojekteringen gällande Mikaelikyrkan är klar vill fastighetsutskottet ha 

skriftlig information om hur verksamheten avser använda lokalerna. 

____ 


