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Protokoll fört vid sammanträde med 

   Fastighets- och kyrkogårdsutskottet i  

Båstads- Östra Karups församling 

2018-08-16 

    

 

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

beslutande Ingalill Jönsen, Per Wulff 

 

Ej beslutande: Inger Svensson, Ingvar Ahlström 

 

Sekr. Kyrkogårdschef Peter Nilsson  

 

Inledning §1 

 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

 

Justering §2 

Protokollet justeras av Inger Svensson måndagen den 20 augusti klockan 10.00 på 

kyrkogårdsexpeditionen i Båstad. 

 

Dagordning §3 
Dagordningen godkändes efter det att ett extra ärende lagts till föredragningslistan. §4 

har lagts till och rör kommande möten i fastighets- och kyrkogårdsutskottet. 

 

Mötestider §4 

Mötestiderna fastställde till, 13/9, 11/10, 8/11 tiden blir som tidigare klockan 18.30 och 

platsen blir i huvudsak på kyrkogårdsförvaltningen vilket kommer att bestämmas vid 

mötes tillfällena. 

 

Beslutsupp- §5 

följning Kyrkorådets beslutsuppföljning från mötet, 2018-05-22, lästes upp och justerades av 

ordföranden. Enligt Tomas så får han inte bilagorna vid kallelse till FKU. Peter utreder 

detta. 

 

Policy dokument §6 

FKU Med anledning av kommande revidering av reglementet för begravningsverksamheten, 

fastighetsförvaltningen samt serviceverksamheten lästes de delar som inte är lagstiftade 

upp och förklarades av ordförande.  

 

Källartrappa §7 

ÖK kyrka Byggstartsmöte är bestämt till den 28 augusti och då kommer det förutom 

byggentreprenören MTA även Ängelholms kyla och värme att delta vilka levererar 

bergvärmeanläggningen. 

 

Värme system §8 

ÖK kyrka Byggstartsmöte kommer att ske den 28 augusti. Elementfläkten kommer att leverera 

fläktarna till radiatorerna. Då även Mariakyrkan har en viss tröghet att avge värme och 

kan vara i behov av en lösning där fläktar fördelar värmen bör medel för detta 

budgeteras till 2019 år budget. Innan inköp sker till Mariakyrkan görs en utvärdering 

hur det fungerar i Östra Karups kyrka. 

 

Ramp Båstad §9 

församlingsg. Byggstartsmöte kommer att ske den 27 augusti tillsammans med entreprenören MMB 

. 
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Idéskiss §10 
ÖK kyrkogård Ordförande presenterade arbetet med höjdsättningen på den norra parkeringsplatsen vid 

Östra Karups kyrka. De utsatta höjdpinnarna visar var den tänkta marknivån kommer 

att hamna. Det diskuterades även om markbeläggningen kring kyrkan och hur det kan 

göras. Förslaget på sträckningen av den tänkta entré som skall löpa från parkeringen till 

kyrkans huvudentré diskuterades och skall märkas ut med bambupinnar för att bättre 

åskådliggöra sträckningen. 

 

   

Turistbyrån §11  

cykelställ Turistbyrån har ställt en förfrågan till församlingen om att få placera ett cykelställ vid 

huvudingången till Mariakyrkan. Cykelstället består av två stiliserade cyklar av 

modellen äldre med en stålkonstruktion där emellan som cyklarna placeras på. Det 

beslutades om att inte bifalla turistbyrån förfrågan med anledningen av att cykelstället 

rent stilmässigt inte stämmer överens med miljön kring kyrkans huvudentré. Med 

anledning av den uppkomna frågan behöver FKU fundera på att ersätta det befintliga 

cykelstället med ett som är mer tilltalande.  

 

Övrigt  §12 

Synpunkter på skötsel och annat som berör våra begravningsplatser skall behandlas vid 

fastighets- och kyrkogårdsutskottens möten och inte vid kyrkorådsmötena. Synpunkter 

från annonsering och tillkännandegivande skall behandlas vid kyrkorådsmöten och inte 

vid fastighets- och kyrkogårdsutskottets möte. 

 

Inköp av avfuktare köps in till Mariakyrkan. 

 

Ingrävning av fiber till Mariakyrkan kan ske med ett 80% bidrag från Stiftet. 

Möjligheterna att även få gjort dräneringsarbetena längs kyrkogårdens norra mur blir 

därmed möjlig i samma projekt. 

 

Några av träden som planterades under våren i Östra Karup har på grund av den varma 

och nederbördsfattiga sommaren olyckligtvis blivit övervattnade och kanske inte 

överlevt.  

 

 

 

 

 

 

 

 Justeras 

Ordf. Lars Rosengren Inger Svensson 
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