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x Ordförande Yngve Nilsson 0 Ersättare Annika Öhman 
X Ledamot Leif Thörnlund N Ersättare Eva Söderström 
x Ledamot Laila Ahlberg N Ersättare Margareta Bolin 
x Ledamot Nils Erik Biberg 
x Ledamot Gun-Britt Rodling 
x Ledamot Barbro Westerholm 
x Prästerlig ledamot Ulf Andersson 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum lör Datum för 
anslags uppsättande 20,12502 '2 5 anslags nedtagande 204/9703 ' U 

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen 

Underskriñ MM
I



Härnösan�s pastor3t 
Häggdångerf församlin�sråd 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sida 2 
Datum 2019-11-19 

FR 36§ 

FR 37§ 

FR 38§ 

FR 39§ 

FR 40§ 

FR 41§ 

FR 42§ 

FR 43§ 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet efter 
psalm och ord av Ulf Andersson. 

Justering 
Nils-Erik Biberg utses till justerare. Justering äger rum onsdagen 
den 27 november, kl. 18.30 på församlingshemmet. 

Godkännande av kallelse och ärendelista 
Kallelse och ärendelista godkänns med tillägg. 

Planering 2019 
Adventsmässa den 1 december äger rum kl. 15.00. Glögg och 
pepparkakor serveras efteråt. Yngve Nilsson ansvarar för serveringen 
och inköpen görs av Eva Söderström. 
Sedvanlig julmusik den 23 december kl. 21.00. Ansvariga för 
glöggservering är Yngve Nilsson och LeifThörnlund. 

Julblommor 
Lista på församlingsbor 85 år och äldre delas ut (bilaga 2019-11-19-1 ).
Den innehåller sju personer. Tillägg görs med tre anhöriga till avlidna 
församlingsbor. Sammanlagt tio amaryllis beställs och levereras till 
församlingshemmet i samband med luciagudstjänsten lördagen den 13 
december. Ansvar för utdelning av julblommor fördelas. 

Information frän pastoratet 
Ulf Andersson informerar och visar ny modell på schema som gäller alla 
församlingar i pastoratet. Denna kommer från ett nytt datasystem som 
införskaffats. Utifrån detta schema för 2020 noteras att vid sparkstafetten 
den 22 februari ansvarar Laila Ahlberg och Eva Söderström för 
servering av semlor. Nils-Erik Biberg inköper priser till barnen. Leif 
Thörnlund ser till att annons kommer till skolan. Den 22 mars planeras 
ett internationellt cafe i församlingshemmet. Margareta Bolin och Gun
Britt Rodling ansvarar för serveringen och Ulf Andersson söker ett 
program med internationell prägel för kvällen. 

Fråga om ny infart till kyrkogård, församlingshem och kyrka 
Skrivelse angående trafiksituation/infart till Häggdångers kyrka,

församlingshem, kyrkogård och minneslund (bilaga 2019-11-19--02) 
lämnas till kyrkorådets arbetsutskott med förslag och ansökan om åtgärd. 

Askgravlund vid Häggdånger kyrka 
Församlingsrådet i Häggdånger beslutar att göra en framställan till 
Kyrkorådet i Härnösands pastorat att utreda, planera och eventuellt 
anlägga en askgravlund. 



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 
Häggdångers församlingsråd Datum 2019-1 1-1 9 

FR 44 § Rapporter 

Frivilligkassan 
Nils-Erik Biberg rapporterar angående Frivilligkassan. Revidering har 
skett och kassans behållning är 34.494,70 kronor. 

Församlingsrådet beslutar bevilja kassören Nils-Erik Biberg 
ansvarsfrihet för 2019 samt beslutar att utse Nils-Erik Biberg till kassör 
för Frivilligkassan perioden 2020-01-01 tom 2020-12-31. Nils-Erik 
Biberg, 19471211-7839, utses att ensam teclma Häggdânger frivilliga 
församlingskassa. 

Leif Thörnlund informerar från Kyrkorådets möte den 21 oktober 
(bilaga 2019-11-19-3). 

Yngve Nilsson informerar från kyrkofullmäktiges möte den 12 
november. Där beslutades enligt förslag om vilka ledamöter som ingår i 
församlingsråden. Yngve Nilsson utsågs till kyrkofullmäktiges 
ordförande. 

FR 45 § Övriga frågor 
Diakon Berit Selling slutar sin tjänst med pensionsavgång. Hon kommer 
att avtackas vid sista sopplunchen i församlingshemmet i Häggdånger. 
Leif Thörnlund utses att ordna med lämplig avskedsgåva. 5 '| i . g 

FR 46 § Kommande datum för möten 2020 
Församlingsrådets möten under 2020 blir tisdagarna den 18 februari, den 
21 april, den 22 september samt den 17 november. Alla dagar kl' 18.30. 

Ansvariga för fika och psalm på det första mötet den 18 februari är 
Margareta Bolin och Nils-Erik Biberg. 

FR 47 § Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Namn- och adresslista med födelsedatum (sorterad födelsedatum) 
Häggdångers församling 

Namn 
Fodelsedatum 

Adress 

Tömlund Elsy Constance Sofia 1927-02-23 
Torrom 101 
871 91 HÄRNÖSAND 

Westin John Erik 1928-05-31 
Lindorqsböle 150 
871 91 HÄRNÖSAND 

Nordin Gun Maria 1929-02-09 
Sörantjärn 125 
871 91 HÄRNÖSAND 

Näslund Solveig 1931-10-06 
Hov 319 B 
871 91 HÄRNÖSAND 

Lidén Fritz Gösta 1932-02-09 
Malvikan 186 
871 91“HÄRNÖSAND 

Skoglund Rut Inger Ann-Louise 1933-11-22 
Tjärnsjä 21 1 

871 91 HÄRNÖSAND 

Bäck Kerstin Margareta 1934-03-31 
Häggsjö 104 
871 91 HÄRNÖSAND 

Utskrlftqatum: 2019-11-11 Sida:1 av 1
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Ang. Trafiksituation/infart till Häggdångers kyrka, församlingshem, kyrkogård 
och minneslund. 

För närvarande finns det två (2) infarter från allmänna vägen Nr. 697 att tillgå. 
Se bif. situationskarta. Skala 1:1000 (A4). 

Rådande lösning med huvudinfart, nr. 2, till församlingshemmet, kyrkan, 
kyrkogården pch minneslunden är av flera skäl inte bra avseende miljön för gående, 
kyrkogårds- och minneslundsbesökare och fordonstrafik. 
lnfarten passerar direkt igenom kyrkogården och i mycket nära anslutning till befintlig 
minneslund. 

Församlingsrâdets förslag till åtgärd. 

infart Nr. 1. Till parkeringsplats vid kyrkan fungerar bra och behålles oförändrad 

Infart Nr. 2. Stängs helt av för fordonstrafik. Avskärmning och skyltar. 
Anläggning av handikapparkering enligt skiss. 

Sträckan mellan handikapparkering och väg Nr. 697 smalnas av och 

anpassas enbart för gående. 

Infart Nr. 3. Anläggning av ny s.k huvudinfart till parkering, kyrkan, församlings- 
hemmet, kyrkogårdarna samt minneslunden. 
Skyltning av infart. 

Häggdånger den 2019-11-19 

Häggdångers församlingsråd

y



8%, a I' 
sades 

ny h AOC/7 ä :md/ara” 
:If/äs Iil/ 

'ka/1_

/////////
(
1

I

I

|

l

l

|

|

l

l
|

|

|

|

| 

l 4 

/ 1/ z ' // / / / / / / / \ / \ / / // / / / / 

Ska|a1z1000 (A4) 
/ I 

0 20 40 60 80 100m I' 
/

, 

I.LLLJ.LL.I.U.I. I | | _I_ I _|. | J /



Bild 1 

Befintlig infart behålles 

Bild 2 

Beñntlig infart stängs



Bild 3 

Denna infart breddas och ändras till ordinarie infan till kyrkan, församlingshem och stugor,
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Häggdångers församlingsråd 2019 02-12. 

§ 10 Rapporter/information 
/Cá/7 

Kyrkorådet 2019 01-29. 

Information om begravningsverksamheten. 
Nytt digitalt gravsystem tas i bruk. Provtryckning av samtaliga gravstenar slutförd. 
Många gravanordningar måste åtgärdas. Askgravlunden i Stigsjö invigd i Högsjö 
pågår anläggning med invigning i juni. Nya avtal tecknas med kringliggande 
pastorat/församlingar om bruk av den ”icke›kristna" kyrkogården i Högsjö. 
Transporter av stoft och aska. 
Begravningsbyråerna har sagt upp avtalet om transporter. Nuv. avtal upphör 21/3 - 1/4 2019. Pastoratet har egen bil med plats för två kistor för egna transporter 
mellan nya kyrkogården och krematoriet i Gudmundrå. Ett nytt avtal med byråerna 
innebär en kostnadsökning med ca. 350 000 Kr/år. Genom byte och köp av egen bil 
kan transporterna, efter omprioritering av arbetsuppgifter, skötas med egen bef. 
personal. Förslag till KF. Att köpa bil med plats för 4 kistor. Anslå ett tillägg till bef. 
budget för begravningsverksamhten Kr. 900 000:-. 
Rekrytering klar betr. Fängelsepräst, Susanne Öhlén. Vaktmästare, Niklas 
Häggström och kommunikatör, Christina Matsson. Kyrkomusikertjänster 2 st. är 
fortvarande vakanta. 
Försäljning av skogsskiftet Nordansjö 2:3 Högsjö församling. 
Frågor från revisor. Ang. Omprioritering av fastighetsåtgärder/projekt 
underhållsplan. 
Godkändes svar enligt förslag från Kst ordf. 
Extra kyrkofullmäktige. 
Arenden: Transporter av stoft och aska uppsagda avtal och inköp av ny bil. 
Domkapitlets beslutsprövning/reviderat arvodesreglemente. 
Budgetbeslut om 4-manualigt spelbord för domkyrkans två orglar (Moms ca. 615'). 
Fyllnadsval av ledamot i kyrkorädet. 
Rutiner för gåvor/uppvaktning av anställda. 
Prel. Resultat år 2018. Överskott ca. 3 000 000. Lägre personalkostnader. 
Möte KR. 2019 03-19. 
Ärende: Församlingsinstruktion och Lokalförsöriningsarbete. 

Kyrkomöte 2018. Beslut. 

Behovet av flexibel användning av kyrkorummet ska påtalas i samtal med Riksanti- 
kvarieämbetet och länsstyrelserna. 
Kyrkoordningens regler för att utse kyrkvärdar ska ändras. Fr o m 1 jan. 2019 räcker 
det att minst en av kyrkvärdarna sitter i församlingens kyrkoråd eller i församlings- 
rådet.
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Häggdångers församlingsråd 2019-11-19. 

Avtackning och gåva till Diakon Berit Selling 
Kantarellvägen 19 
870 10 Älandsbro 

Bidrag till kostnad för övernattningar någonstans på "Pilgrimsvandring" 
mellan Selånger - Trondheim" 

Kronor: TRETUSEN -3 000:00. 

Sättes in på Berit Selling konto i [**MASKERAT**] 2020-02-26 /RPV

Häggdånger den 2019-11-21 
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