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Protokoll fört vid sammanträde med 

   Fastighets- och kyrkogårdsutskottet i  

Båstads- Östra Karups församling 

2018-05-03 

    

 

Närvarande Ordf. Lars Rosengren, Peder Hörup, Tomas Peterson,  

beslutande Ingalill Jönsen, Ingvar Ahlström 

 

Ej beslutande: - 

 

Övriga Daniel Ravald tom. §4 

närvarande  

 

Sekr. Kyrkogårdschef Peter Nilsson  

 

Inledning §1 

 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

 

Justering §2 

Protokollet justeras av Ingvar Ahlström onsdagen den 9 maj klockan 16.00 på 

kyrkogårdsexpeditionen i Östra Karups församlingshem 

 

Dagordning §3 
Dagordningen godkändes. 

 

Ljudanläggning §4 

Mariakyrkan Ljudtekniker Daniel Ravald har granskat ljudanläggningen i Mariakyrkan och kommit 

till slutsatsen att anläggningen behöver ersättas. Den befintliga ljudanläggningen som är 

20 år gammal uppfyller inte dagens krav på ljudåtergivning i både tal och musik. 

Reservdelar är svåra att få tag på och hörslingan uppfyller inte enligt uppmätta värden 

kravet på ljudåtergivning. Vid investering av ny ljudanläggning är det viktigt att ljudet 

skall kunna riktas, anläggningen skall vara framtidssäker samt användarvänlig med 

möjlighet att göra förinställningar. Enligt Daniel kommer en ny ljudanläggning att kosta 

kring 250.000 kr. Inför kommande budgetarbete tas priser fram på en ny ljudanläggning 

till Mariakyrkan. 

 

Beslutsupp- §5 

följningen Kyrkorådets beslutsuppföljning från mötet, 2018-04-25, lästes upp av ordföranden.  

  

 

Värmepumpen §6 

 Offertförfrågan har skickats ut till sju företag och skall vara inkomna den 25 maj och 

anbudsöppning sker den 28 maj. Utredning pågår med avseende på ett effektivare sätt 

att få radiatorerna att avge värme, vilket i så fall kan ske med fläktkonvektorer. 

 

Källaren §7 

ÖK kyrka Offertförfrågan har skickats ut till sex företag och skall vara inkomna den 25 maj och 

anbudsöppning sker den 28 maj.. 

 

KAE §8 

 Fastighets- och kyrkogårdsutskottet föreslår till beslut i kyrkorådet om att söka 

kyrkoantikvarisk ersättning för ny värmepump till Östra Karups kyrka, ombyggnad av 

Östra Karups källarnedgång samt en nya larmanläggningar till kyrkorna. 

 

 Övrigt §9 
Information om grannhörande angående en fastighetsägare i Östra Karup som byggt en 

mur utan bygglov, vilket fastighet- och kyrkogårdsutskottet inte har någon erinran om. 
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Övrigt (forts) §9 

 

En diskussion uppkom om varför fastighets- och kyrkogårdsutskottet inte blivit 

delaktiga i rampbyggnaden till församlingsgården i Båstad.  

 

Nödvändiga bygg- och anläggnings normer, Byggama mm införskaffas av 

kyrkogårdschefen. 

 

Ljudanläggningen i Östra Karups församlingshem är i behov av upprustning, vilket 

utförs snarast. 

 

Överföring av ljud och bild till Åsliden kan förbättras med ny teknik. Kontakt tas med 

ansvariga på Åsliden för diskussion. 

 

Hur skall det möbleras i kyrkornas sakristior för förvaring av textilier, vilket det är 

möjligt att söka kyrkoantikvarisk ersättning för.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Justeras 

Ordf. Lars Rosengren Ingvar Ahlström 
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