SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Gemensamma kyrkorådet
Tid:
Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

PROTOKOLL VII / 2020

torsdag 1.10.2020 kl. 18.00 – 19.19
Kyrkoby församlingshem, Nya salen
Juha Ilonen
ordf.
Tuomas Alaterä
vice ordf.
Kaarlo Kuntsi
medlem
Hans Lampenius
medlem
Ingela Lindholm
medlem
Camilla Ekholm
Jenna Rask-Backman
Timo Yrjönen

kyrkoherde
ekonomichef, sekreterare
fastighetschef

Anders Backström
Sirpa Pöllönen
Magnus Engblom
Marketta Mattila

medlem
medlem
gkf ordf.
gkf vice ordf.

72
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och höll inledningsandakten.
73
KONSTITUERING
Konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet, val av protokolljusterare, sammanträdets arbetsordning
Förslag: Till protokolljusterare väljs Kaarlo Kuntsi och Ingela Lindholm.
Beslut: Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Den med
kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning. Till protokolljusterare valdes Kaarlo Kuntsi och Ingela Lindholm.
74
PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE
Ordförandes förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i
församlingarnas pastorskanslier under tiden 8.10.2020 – 22.10.2020.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
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75
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen
1. Förvaltningsavdelningens tjänstemannabeslut
Fastighetschefens tjänstemannabeslut 4.9.2020 – 1.10.2020 (bilaga 1 /75 §) och ekonomichefens tjänstemannabeslut 4.9.2020 – 1.10.2020 (bilaga 2 /75 §).
2. Skatteintäkterna (bilaga 3 /75 §).
3. Grundrenovering av fönster och dörrar i Sibbo kyrka samt målning-renovering av
Prästgårdens fasad. Planeringsanbudet av Frontago Oy som bilaga 4 /75 §. Meningen
är att prioritera dessa projekt och ta förslaget med i investeringsbudgeten för år 2021.
4. Kompletterad utredning över fastigheternas underhållsbehov för år 2020–2030,
bilaga 5 /75§.
5. Kyrkostyrelsens cirkulär 20/2020 - nya anvisningar om ekonomiförvaltningen till
församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna, bilaga 6 /75 §
Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendena för kännedom.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn eller unga.
76
TILLÄGGSBUDGET
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
I investeringsdelen av budgeten för år 2020 har 8.000 euro reserverats för förnyandet
av utebelysningen vid Sibbo kyrka. Nu är dock priset för detta 9.300 euro.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet besluter att använda 2000 euro av den odefinierade
andelen som reserverats i investeringsdelen i budgeten för år 2020 till förnyandet av
utebelysningen vid Sibbo kyrka.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
77
FÖRSÄLJNING AV SÖDERKULLA GAMLA FÖRSAMLINGSUTRYMMETS ALTARKONSTVERK
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Konstverket är gjort av konstnären Kaija Snellman-Wasenius. Verket har varit i ett utrymme där inneluftsproblem framkommit och skulle kräva rätt typ av rengöring för att
kunna ställas fram. Verket är av gips och väger uppskattningsvis ca 70-80 kg. Gipsskivväggarna i Söderkulla kyrkas övre våning klara inte nödvändigtvis av en sådan
vikt och det finns inte riktigt någon lämplig plats i byggnaden för konstverket.
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Konstnärens son är intresserad av att köpa verket för 200 euro. Han har som tanke att
verket ska rengöras, genomgå ozonbehandling och inkapslas med ett lack som är
lämplig för ändamålet. Verket skulle, som konstnärens 80-årsdagspresent, levereras
för att placeras i servicehuset där konstnären bor.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet besluter att sälja Söderkulla gamla församlingsutrymmets altarkonstverk till Kaija Snellman-Wasenius son för 200 euro.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt. Därtill beslöt gemensamma kyrkorådet att
konstverket fotograferas i arkiveringssyfte före försäljning.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
78
FASTIGHETEN PÅ KAPELLVÄGEN 60 I ÖSTERSUNDOM
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Gemensamma kyrkorådet har tidigare informerats om att i samband med kommundelssammanslagningen har Sibbo och Helsingfors samfälligheter kommit överens om
Helsingfors kyrkliga samfällighet har förköpsrätt till fastigheten. Gemensamma kyrkorådet beslöt att uppgöra ett värderingsinstrument för fastigheten, värderingsinstrumentet som bilaga 1 /78 §.
Nu meddelar Helsingfors kyrkliga samfällighet via e-post, vidarebefordrat av ledningens sekreterare, att Helsingfors kyrkliga samfällighet inte kommer att köpa fastigheten.
Byggnaden som finns på fastigheten och som är i dåligt skick är obebodd.
Det återstår för gemensamma kyrkorådet att överväga hur man bör gå tillväga med
fastigheten. Alternativa förslag är: 1) man väntar på att områdets planläggning blir klar
och därmed ser vad som är den slutliga byggnadsrätten på fastighetens tomt, 2) med
hänvisning till föregående punkt söka efter en hyresgäst till fastighetens bostadsbyggnad, 3) sätta fastigheten till försäljning före områdets planläggning är klar. Fastighetschefens uppfattning är att det inte är värt att vidta åtgärder för att renovera byggnaden.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet besluter om fortsatta åtgärder för fastigheten på
Kapellvägen 60.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet beslöt att fastigheten Kapellvägen 60 inte säljs i detta
skede, utan att man väntar på att områdets planläggning blir klar. Fastighetens bostadsbyggnad hyrs ut.
BKA: Beslutet inverkar på alla församlingsbor, även barn och unga.
79
UPPLYSANDET AV TALLEN PÅ SÖDERKULLA KYRKA TOMT
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Gemensamma kyrkorådet diskuterade på sitt möte 3.9.2020 om upplysandet av den
gamla tallen vid Söderkulla kyrka och beslöt att skicka ärendet till beredning och att
ärendet tas upp på gemensamma kyrkorådets följande möte.
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Det finns många olika sätt att belysa tallen. På det enklaste sättet kan tallen belysas av
strålkastare som läggs under trädet och riktas mot grenverket. Ett annat sätt är att
hänga i trädet och dess grenar LED-ljusband eller LED-ljuskedjor, där ljuskällorna
(lamporna) antingen är 6 stycken per meter eller lampor med 50 centimeters mellanrum. Priset beror på vilken metod man väljer. Bifogat finns en anbudsjämförelse med
de olika alternativen till belysning (bilaga 1 /79 §). Dessutom lyftes alternativet att
plantera en gran fram på mötet 3.9.2020. Priset på en levande gran på ca 4 meter är i
storleksklass 500 euro och vanliga julgransljus till den kostar några tiotals euro. Planteringsarbetet kan göras med egen arbetskraft. Elförbrukningen som förorsakas av belysning med LED-lampor är inte en väsentlig kostnad och har inte heller en väsentlig
inverkan på ekonomin.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet fattar ett beslut om att belysa eller inte belysa tallen eller att plantera en levande gran.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt att tallen inte belyses. Därtill beslöts
att en levande gran planteras på Söderkulla kyrkas gård, på gräsmattan mellan kyrkan
och klockstapeln. Samfällighetens trädgårdsmästare bedömer när det är rätt tid på året
för granplantering.
BKA: Beslutet inverkar på alla församlingsbor, även barn och unga.
80
ÖVRIGA ÄRENDEN
80.1 Finska församlingsrådets förslag
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Vid sitt möte 12.9.2020 (6/2020 § 97) lade finska församlingens församlingsråd fram
ett förslag till gemensamma kyrkorådet om att till stora och nya salen i Kyrkoby församlingshem anskaffa fasta videoprojektorer samt ljudåtergivning, vilket möjliggör
uppvisandet av från nätet nedladdade eller andra audiovisuella publikationer för
publik. Tillgängligheten och de särskilda behoven hos personer med olika synnedsättningar bör beaktas vid anskaffningen.
I budgetförberedelserna för 2021 har redan i investeringsdelen satts till anskaffningen
av ljudåtergivning för tal och fasta videoprojektorer i Kyrkoby församlingshems salar.
Fastighetschefen har fått anbud på dessa i början av september.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar finska församlingsrådets förslag för kännedom och konstaterar att anskaffningen är med i budgetens investeringsdel för år
2021. I samband med anskaffningen beaktas tillgängligheten och de särskilda behoven
hos personer med olika synnedsättningar.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendet för kännedom.
81
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /81 §.
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82
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.19.

Tid och plats som ovan
Juha Ilonen
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet är justerat och godkänt:
Kaarlo Kuntsi

Ingela Lindholm

Härmed intygas, att protokollet varit till påseende 8.10.2020 – 22.10.2020.

Kristina Holm
byråsekreterare
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