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___________________________________________________________________________ 

 

Plats och tid  Församlingshemmet i Förslöv kl. 19.00 

 

Närvarande:  Se närvarolista 

     

Att jämte ordförande justera protokollet: Bertil Ebbesson 

 

Justeringens tid o plats: Expeditionen 2017-11-15, kl 9:00 

 

Underskrifter  Sekreterare…………………………………………………..

                    Irene Ohlson 

   

  Ordförande………………………………………………….. 

                    Bengt Malm  

 

  Justerare…………………………………………………….. 

                                         Bertil Ebbesson 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

   BEVIS 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Organ  Kyrkorådet i Förslöv Grevie Församling 

Sammanträdes datum 2017-11-09 

 
Datum för anslags uppsättande 2017-11-16  Datum för anslags nedtagande 2017-12-06 

 

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexp. arkiv, Förslöv 

 

 

Underskrift  ………………………………………………………………….. 

   

  Irene Ohlson 
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§ 47 

Sammanträdet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

Förrättas upprop. Närvaro framgår av bifogad närvarolista. 

 

§ 48 

Att justera protokollet väljs Bertil Ebbesson. Justering sker den 15/11-2017 klockan 9:00 på 

expeditionen. 

 

§ 49 

Kallelse och dagordning godkänns. 

 

§ 50 

Församlingsinstruktion (Bil 1) 

Kyrkoherde John Liljeblad föredrar församlingsinstruktionen och gick igenom alla policy 

dokumenten. 

Kyrkorådet tycker att kyrkoherden har gjort ett mycket bra dokument. 

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna församlingsinstruktionen och lämnar den vidare till 

Kyrkofullmäktige. 

 

Barnkonsekvensanalys är gjord. (Bil 2) 

 

§ 51 

Barnens hus 
Fastighetsutskottets ordförande Stellan Andersson och Birger Svensson redogjorde för 

anbuden och byggnaden. Birger har gjort en kravbeskrivning och utifrån den har det kommit 

in två offerter. DPN Byggnads i Ängelholm AB, Munka-Ljungby fick möjlighet att lämna 

offert men avböjde då de inte hinner bygga huset. Bygg AB Lars Bengtsson & son, Veinge 

har lämnat ett anbud på 3 175 000 kr exkl moms och MVB i Munka-Ljungby har lämnat ett 

anbud på  

2 560 000 kr exkl moms. Efter några dagar kompletterade MVB sitt anbud med 140 000 kr 

exkl moms, pga nya isolerings metoder. Anbuden är på en totalentreprenad av byggnaden. 

Det finns två sponsorer till bygget i Grevie, Stefan Olsson, Grevie skänker 20 000 kr till 

inventarier eller dyl och Adeco Constructor AB (de som rev stallarna i Grevie) schaktar bort 

jorden så en platta till det nya huset kan gjutas.  

Inkopplingar av vatten och avlopp kommer att kosta 29 000 kr pga att det är en 

lägenhetsinkoppling. Bjäre Kraft kommer att kosta 27 000 kr inkl moms för att gräva och 

lägga ner en ledning till elen från transformatorn vid vägen. 

Den totala summan kommer att hålla sig inom det budgeterade beloppet 3 500 000 kr. 

 

 

 
 

 

 

Justerares sign     Utdragsbestyrkande 
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Birger berättade att Boverket håller på med Energilyftet som ska gälla från och med 2021 och 

isolerings metoderna i Barnens hus är anpassade efter de regler som kommer att gälla i 

framtiden. Man kommer att bygga med hygroskopisk isolering. 

Man förbereder även för att kunna sätta solceller på taket i framtiden. 

 

Ordförande frågar Kyrkorådet om det är möjligt att fatta ett beslut om att bygga ett Barnens 

hus i Grevie på dagens möte trots att inga siffror har redovisats tidigare. 

Kyrkorådet beslutar att beslutet om att bygga ett Barnens hus i Grevie kan fattas på dagens 

möte. 

 

Kyrkorådet beslutar att anta anbudet från MVB i Munka-Ljungby för att bygga ett barnens 

hus i Grevie till en kostnad på 3 500 000 kr inkl moms.  

 

Barnkonsekvensanlays är gjord (Bil 3) 

 

Kyrkorådet anser att detta är en milstolpe i församlingen och det är kul att ha något bra att se 

fram emot! Kyrkorådet tackar Stellan och Birger för allt jobb de ha lagt ner. 

 

§ 52 

Rapport från G-dag 

Kyrkorådets ordförande Bengt Malm berättar om G-dagen i Åkersberg, Höör där det 

informerades om de gemensamma IT systemen som kyrkan använder. Att det finns en 

inköpspolicy som ska genomsyra allt församlingen köper in. Att man kan få gratis hjälp från 

stiftet i Fastighetsfrågor. 

 

§ 53 

Rapport från utskotten 

Kyrkogårdsutskottets ordförande Elizabeth Höyberg-Persson hoppas att underhållsplanen 

för kyrkogårdarna blir klar i mars 2018. Vaktmästarna är snart klara med dubbningen på 

Grevie kyrkogård. 

Fastighetsutskottets ordförande Stellan Andersson informerar om att man håller på att titta 

på ett nytt värmesystem till församlingshemmet i Grevie en luft/luft pump. Stiftet har 

informerat om att de har upphandlat ett elhandelsavtal som Stellan kommer att titta närmare 

på. Stellan håller på att undersöka vilket som blir billigast om man har vattenmätare eller inte. 

En KAE ansökan är inlämnad till stiftet för 2019 angående klimat styrning av kyrkorna. 

 

Ordförande tackar för det sista Kyrkorådsmötet i denna mandatperioden. 

Agneta Wykman tackar för sin mandatperiod i kyrkorådet och önskar lycka till med det 

fortsatta församlingsarbetet och det nya huset. 

 

Mötet avslutas. 

 
Justerares sign     Utdragsbestyrkande 


