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Protokoll fört vid sammanträde med 

   Fastighets- och kyrkogårdsutskottet i  

Båstads- Östra Karups församling 

2018-11-08 

    

 

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

  Per Wulff, Peder Hörup 

 

Ej beslutande: Inger Svensson 

 

Sekr. Kyrkogårdschef Peter Nilsson  

 

Inledning §1 

 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

 

Justering §2 

Protokollet justeras av Per Wulff tisdagen den 13 november klockan 17.00 på 

kyrkogårdsexpeditionen i Östra Karup. 

 

Dagordning §3 
Dagordningen fastställdes. 

 

Beslutsupp- §4 

följning Kyrkorådets beslutsuppföljning från mötet, 2018-10-23, lästes upp av ordföranden.  

§133-2018, söka KAE för larminstallationer är utfört. 

 

Information  §5 

pågående  Gravsmyckningsdagen löpte på bra med bland annat information om QR-koder 

arbeten och att vi arbetar för att barnen skall känna sig välkomna till våra begravningsplatser, 

vid vilket vi presenterade en bok i Pixie format, ett redskapsställ för barnen. Samt även 

QR-koder för barnen på några av de utvalda kulturgravplatserna.  

.   

Informations- §6 

träff ÖK fh. Med anledning av de arbeten som måste genomföras för att säkerställa en god 

arbetsmiljö och en säker miljö för besökare till kyrkan måste viss förändringsarbeten 

ske. Grässlänterna är branta och svårskötta och har orsakat allvarliga arbetsskador och 

tillbuden kan byggas bort genom att höja marknivån och lägga om muren på den nya 

höjden. Postridarensväg som används av besökare till kyrkan och kyrkogården är smal 

och har inte någon särskild gångbana, vilket gör farlig att passera. Detta kan undvikas 

genom att bygga en ny tillgänglighetsanpassad entré från parkeringsplatsen i norr. 

Dessa arbeten tänker församlingen presentera för allmänheten den 18 november 

klockan 11.00 i Östra Karups församlingshem. 

 

Ombyggnad §7 

ÖK källare Källartrappan är till stora delar färdig. Slutbesiktning kommer att ske i början av 

december. 
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Bergvärme §8 

ÖK kyrka Bergvärmeanläggningen är i stort sett färdig återstår att koppla in anläggning till 

styrsystemet. Fläktarna till radiatorerna kommer att monteras under vecka 46.  

 

Ombyggnation §9 

ramp fg. Rampens färdigställande är i slutskedet och en slutbesiktning kommer att ske i början 

av december.  

 

Tv-skärmar §10 

Mk Arbetet med att installera två Tv-skärmar till Mariakyrkan pågår och tidplanen är att 

arbetet skall vara klart till den 1:a advent. 

 

Övrigt §11 
 Det har inkommit önskemål från anhöriga om att få placera en namnbricka i Östra 

Karups askgravlund för som tidigare är gravsatt i Östra Karups minneslund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Justeras 

Ordf. Lars Rosengren Per Wulff 

 

 

 

 

 

 

 

Båstad den 13 november Sammanträdestid: 3 + 1 

  


