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§ 12

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Britt Wessel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum torsdagen den 28 mars kl 15.00.

§ 13

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 14

Godkännande av föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att godkänna föregående protokoll.

§ 15

Förslag till Verksamhetsuppföljning 2018
Förslag till Verksamhetsuppföljning presenteras utan siffror. Även församlingsstatistik
för året gicks igenom.
Kyrkorådet noterar informationen

§ 16

Förslag till Budgetuppföljning 2018
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 17

Uppdatering angående arbetet med orglarna i Tyresö kyrka
Kablar från den nyinköpta kororgeln/digitalorgeln ligger nu dolda under golvet i ett
nytt kabelrör, med en grå kabelstrumpa från spelbord till rörmynning. Ett flyttbart
podium ska byggas till orgeln. Nästa arbete handlar om att installera magneter i
läktarorgeln för att kunna koppla samman de bägge instrumenten. Därefter görs en
slutgiltig placering av högtalare samt stämning och rengöring av läktarorgeln. Arbetet
i sin helhet beräknas vara klart under oktober 2019.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 18

Parkeringsplatser vid Bollmoradalens kyrka
Samtal pågår med parkeringsbolaget.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 19

Nedervåningen Bollmoradalens kyrka
Kyrkorådet beslutade den 14 juni 2018 enligt § 42 att snarast utreda de
byggnadstekniska förutsättningarna för att inrätta Träffpunkt Bollmora för de äldre,
samt att om det vid utredningen inte uppkommer betydande hinder för ett sådant
inrättande ska en Träffpunkt Bollmora öppnas så snart som möjligt.
Lokalernas byggnadstekniska förutsättningar är under utredning med hänsyn till
möjligheten att kunna inrätta en Träffpunkt Bollmora för de äldre. Inför ett fortsatt
arbete med omdaningen av de aktuella lokalerna ser församlingen behovet av att
uppnå en samstämmighet med kommunen beträffande förutsättningarna för
Träffpunkt Bollmora. Den övergripande frågan är om/på vilket sätt kommunen är
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intresserad av att samverka med församlingen kring Träffpunkt Bollmora. Skälet till att
frågan väcks är att ytterligare en intressent har givit sig till känna beträffande de
aktuella lokalerna.
Det är möjligt att arrangera aktiviteter i lokalerna utan att församlingen står som värd.
Exempel på sådana är AA, NA, finsk samtalsgrupp och syföreningen.
Kyrkorådet noterar informationen.
§ 20

Resultat från föräldraenkäten för förskolan Trollflöjten
I den föräldraenkät som delas ut till alla förskolor i kommunen får förskolan
Trollflöjten bättre resultat än förra året. Svarsfrekvens var 92%. Resultatet är också
bättre på alla områden än snittet i kommunen. 96 % instämmer i att deras barn trivs
bra på förskolan.
Förskolechefen kommer till kyrkorådet den 23 april och berättar om förskolan.
Kyrkorådet noterar informationen.

