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Protokoll fört vid sammanträde med 

   Fastighets- och kyrkogårdsutskottet i  

Båstads- Östra Karups församling 

2018-09-13 

    

 

Närvarande Ordf. Lars Rosengren, Ingalill Jönsen, Tomas Peterson,  

  Inger Svensson, Per Wulff, Ingvar Ahlström, kyrkoherde Sören Trygg 

 

Ej beslutande: Ingvar Ahlström. Kyrkoherde Sören Trygg 

 

Sekr. Kyrkogårdschef Peter Nilsson  

 

Inledning §1 

 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

 

Justering §2 

Protokollet justeras av Tomas Peterson måndagen den 17 september klockan 11.30 på 

kyrkogårdsexpeditionen i Båstad. 

 

Dagordning §3 
Dagordningen godkändes.  

 

Beslutsupp- §4 

följning Kyrkorådets beslutsuppföljning från mötet, 2018-08-21, lästes upp och det kom 

synpunkter på följande paragrafer: 

 

§17, 2018 skötsel av gravar. Förslag till beslut i kyrkorådet är att nuvarande paragraf 

stryks och den nya paragrafen ändras så att den blir tydligare. Ordförande i fastighets- 

och kyrkogårdsutskottet formulera om denna punkt samt vilka som har ansvaret för den. 

 

 §98, 2018, inköp av avfuktare har genomförts enligt budget varav en extra avfuktare 

sakristian i Mariakyrkan inte behöver inhandlas.  

 

Information  §5 

Fastighetsreg. En uppmätning av församlingens fastigheters ytor skall ske och det arbetet skall vara 

färdigt till den sista december 2018. Uppmätningar kommer att läggas in i ett för 

Svenska kyrkan centralt fastighetsregister. 

 

Ombyggnad  §6 

källartrappa  Arbetena med ombyggnad av källartrappan till Östra Karups kyrka kommer att påbörjas 

ÖK kyrka i mitten av vecka 38 och fortgå till utgången av vecka 42. 

  

 

Bergvärme §7 

ÖK kyrka Tillstånd har inkommit från Länsstyrelsen angående schaktningsarbetena för 

bergvärmen och vi kommer inte att behöva någon särskild schaktvakt utan 

anmälningsplikten gäller. Detta arbete påbörjas vecka 41. 

 

Ombyggnation §8 

ramp FG Ombyggnationen av rampen till församlingsgården i Båstad har påbörjats. 

Tillkommande arbete med att ersätta befintlig entrédörr kan bli nödvändiga då befintlig 

dörr har rötskador. MMB kommer in med pris. 

 

Tv-skärmar §9 

Mk Arbetet med att installera två Tv-skärmar till Mariakyrkan pågår. Ett rimligt mål kan 

vara att det skall vara färdigt till första advent. 
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Budgetarbetet §11 
för 2019 Kyrkogårdschef Peter Nilsson presenterade förslaget till budgetarbete rörande kyrkorna 

och begravningsverksamheten. Budgetberedningen arbetar vidare med förslaget. 

 

   

Övrigt  §12  

 Ordförande föreslår att en ny paragraf på föredragningslistan som blir en 

informationspunkt om pågående arbeten inom verksamhetsområdet, vilket de 

församlade ledarmötena bifaller.  

 

 Det kom fram förslag på att det skulle finnas någon form av möjlighet för besökare till 

våra begravningsplatser att kunna söka gravar och få dessa markerade på en karta för att 

på enkelt sätt sedan kunna hitta graven på begravningsplatsen Fastighets- och 

kyrkogårdsutskottet arbeta vidare med detta förslag. 

 

 Förslag till beslut i kyrkorådet är att vi kan använda de budgeterade medlen för 2018 

som avsatts till mur arbeten på Östra Karup kyrkogård till att ändra marknivåer på 

parkeringsplatsen norr om kyrkan och successivt riva muren som gränsar mot 

parkeringsplatsen.. 

 

 Mötestiderna för fastighets- och kyrkogårdsutskottet diskuterades och någon anledning 

till att ändra tiden finns för närvarande inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Justeras 

Ordf. Lars Rosengren Tomas Peterson 
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