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Beslutande
Ledamöter
Per Schager, ordförande
Ann-Marie Freij, vice ordförande
Mikael Göth, arbetsledare
Ann-Marie Freij
Ann-Margret Svensson
lngmar Nilsson

Meddelat förhinder

Sven Steen

Ej närvarande

Ersättare
Annelie Brunberg
Christina Adelhammar

Meddelat förhinder

Konstadin Cavdarovski

Ej närvarande

Övriga närvarande
Tina Ogard

Utses att justera
Ann-Margret Svensson utsågs till att justera protokollet.

Meddelande om att protokollet justerats 2019-02-19 och har anslagits på anslagstavla i
församlingsgården i Fosie 2019-02-19 betygar på tjänstens vägnar
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Mötets öppnande

§1

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Arbetsledaren ledde oss i en psalm och bad en bön.

§2

Närvaro

lngmar Nilsson och Christina Adelhammar har meddelat förhinder.
Sven Steen och Konstadin Cavdarovski var inte närvarande.
Annelie Brunberg gick in som ersättare.

Godkännande av dagordning

§3

Fastställande av dagordning godkändes.

Föregående protokoll

§4

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§5

Tid och plats för justering

Tisdagen den 19 februari på församlingsgården.
Ann-Margret Svensson valdes till att justera protokollet.

§6

Information om utfall och justeringar avseende budget och verksamhetsplan

Allt är i balans.
Det är en avvikelse för posten Mission/information pga att vi gjort 2 stora utskick av församlingsblad.
Meddelande om att protokollet justerats 2019-02-19 och har anslagits på anslagstavla i
församlingsgården i Fosie 2019-02-19 betygar på tjänstens vägnar
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§7

Information arbetsmiljö, skyddsrond etc

En social och fysisk skyddsrond är gjord.

§8

Information miljöarbete, certifiering etc

linnea Kristiansson tar över ansvaret för miljögruppen efter Ebba Älverbrandt.

§9

Information från lokal arbetsledare

Mattias Brandes har slutat som vaktmästare och Linnea Kristiansson är tillbaka.
Vi har fått en ny informatör som heter Johan Blixt som är i Fosie måndagar och fredagar.
Tina har startat en ny grupp som heter "bara vara". Det är en grupp som träffas lggr/mån. Det har
kommit förfrågan om att träffas och vara någonstans på kvällstid. Syftet är att träffas och få umgås.

§10

Nya Myresjöhuset

Pengarna för Myresjöhuset är nu säkrade så de finns kvar.
Processen är igång igen.

§11

Skrivelser samt verksamhet generellt

Inga skrivelser inkomna mer än mailkonversationen ang Myresjöhuset.
Mailkonversation som bilaga i protokollet - bilaga 1

§12

Nästa sammanträde

Nästa möte blir onsdagen den 3 april.
Fika från kl 16.30, mötet börjar kl 17.
Meddelande om att protokollet justerats 2019-02-19 och har anslagits på anslagstavla i
församlingsgården i Fosie 2019-02-19 betygar på tjänstens vägnar
Underskrift

Justerandes sign:

� �

H hvt -1J

J,-(i'rd

4 e.,.,_,_rJU-r.,

Svenska kyrkan�
MALMÖ

Verksam hetsrådsprotokol I

Sida 4

13 februari 2019, Fosie församlingsgård, kl. 17.00-18:00

§13

Övrigt

Annelie tog upp frågan om kyrkan kan engageras sig och/eller sponsra sommarscen för barn. Mikael
lyfter frågan i arbetslaget.
Mikael redovisade årsberättelsen. - bilaga 2
Mikael berättade att samarbetet med scouterna är positivt. Mikael Ynghed är vår kontaktperson till
dem.
Mikael redovisade verksamhetsplanen. - bilaga 3

§14

Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Meddelande om att protokollet justerats 2019-02-19 och har anslagits på anslagstavla i
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Husbygget i Fosie, klargöranden

4 meddelanden

8 februari 2019 14:09
Per Schager <per.schager13@gmail.com>
Till: Claes.block@bredband.net, Mikael Göth <Mikael.Goth@svenskakyrkan.se>, pg.schager@gmail.com,
patrik@vacant.se, Leif Rosdahl <leif.rosdahl@telia.com>
Jag (Per Schager) samt Mikael Göth har gått igenom vad sagts i ärendet "Husbygget i Fosie".
Mikael har haft en lång konversation som varit hållits under ett antal tillfällen med Fastighet (Nils-Urban), AU samt Per
Svensson, se summering nedan.
"Hej.
Jag (Mikael) har varit i kontakt med fastighet (Nils-Urban), AU och med Per Svensson om husbygget i Fosie.
Följande förslag av agenda framförde jag:
Huset skall byggas enligt tidigare planering, löften och beslut.
1.
Blir det stopp i Malmö Stad kommer vi att överklaga.
För Fosie arbetslag och verksamhetsråd kommer detta nu att vara en prioriterad fråga.
2.
Vi i Fosie vill ha större insyn och vara mer delaktig processen.
3.
Vi kommer att ha en referensgrupp bestående av arbetslag/verksamhetsråd som aktivt tar del av
4.
denna process.
Frågan kommer att tas upp i Fosie Verksamhetsrådet den 13 Feb.-2019.
I samtalet med Per Svensson 31 jan-2019 fick jag (Mikael) direktivet att vi skall arbeta som om det inte kommer något
hus, för det kommer ta år att få det igenom. När/om huset är på plats arbetar vi utifrån då rådande förutsättningar. "
Vid en tidig diskussion med Nils-Urban framfördes tankar på att arbetslaget kunde tänka sig att vänta med huset tills
verksamheten lagt sig. Diskussionen och samtalen har dock fortsatt och Mikael har meddelat Nils-Urban att man
ändrat sig och vill driva frågan vidare med full kraft, se ovan under agenda.
Vi (arbetslag samt verksamhetsråd) blir förvånade samt upprörda att man valt att presentera ett sammanhang som
tagits mitt i diskussionerna, se nedan.
I bifogat dokument "Diarie nr: P-2018-116:4" med Nils-Urban som Handläggare så står det följande "Vänta med
komplementbyggnad i Fosie tills verksamheten satt sig, 3380 tkr"
Med denna skrivelse vill vi markera och tydliggöra att Fosie arbetslag och Fosie verksamhetsråd inte vill
awakta ett husbygge tills verksamheten lagt sig utan att det frågan drivs med full kraft emot Malmö Stad.
Vi vill ha en öka insyn i processen samt att Malmö Pastorat gör allt i sin makt för att minimera tiden för ett
godkännande från Malmö Stad samt med kraft överklagar ev. negativa besked i bygglovsärendet samt
försöker minimera tiden för ett godkännande.
Sedan flytten till Prästgården har verksamheten i Fosie ökat stadigt samt även att begränsningar tvingats
utföras till följ med att medlemmar nekats tillträde till olika aktiviteter pga. platsbrist.
Detta är väldigt tråkigt när man befinner sig i en situation med vikande medlemsantal generellt inom kyrkan,
att inte kan tillgodose de verksamhetsbehov som finns.
Hälsningar / 2019-02-08
Per Schager (Ordf. Verksamhetsråd Fosie Kyrka) och Miakel Göth (Arbetsledare Fosie Kyrka)
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Per Schager <per.schager13@gmail.com>
Till: Claes.block@bredband.net, patrik@vacant.se, Mikael Göth <Mikael.Goth@svenskakyrkan.se>, Leif Rosdahl
<leif.rosdahl@telia.com>, pg.schager@gmail.com, Per Schager <per.schager13@gmail.com>
Hej Claes,
Hur gick det på mötet igår (måndag) angående husplanerna, bygglov och budget 2019 för Fosie kyrka?
Hälsningar,
Per Schager
https://mail.google.com/mail/u/1 ?ik=5dbf96b7ce&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1624906211555548776&simpl=msg-f%3A16249062...
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Diarienr.: P-2018-116:4

Ärende AU
Sammanträdesdatum

I 2019-01-28
Handläggare

Nils-Urban Råwall

Ärende
Omfördelning av budgetmedel för
Fastighetsinvesteringar

Ärendenummer

� Beslut
D Anmälan

D Diskussion D Råd

D Information

Bilaga/Bilagor

Ärendebeskrivning

Vid genomgång av beslutad budget har följande poster upptäckts missade eller felaktiga:

Trappa S:t Johannes fh, som riskerar rasa, 700 tkr blev 70 tkr
Tillgänglighetsanpassning Heliga Trefaldighet etapp Il kom inte med
Grundvattenvärme i Oxie fh, flyttades från 2017-2019 men kom inte med och åtgärd växte
Brandlarmet i Kirseberg håller på att ge sig omfördelning och akutansökan KAE
Behov:

630 tkr
300 tkr
750 tkr
500 tkr
2180 tkr

Förslag på poster att vänta med / slopa:
Nytt pannrum och fosilfri panna V Skrävlinge
Uppdaterad styr S Sallerups kyrka
Ny panna S Sallerups prästgård (försäljning?)
Vänta med komplementbyggnad Fosie tills verksamheten satt sig

950 tkr
125 tkr
225 tkr
3380 tkr

Projekt möjliga att omfördela:

4680 tkr

Beslutsförslag

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet besluta att godkänna förslaget till omfördelning av budget
efter komplettering

Årsberättelse för Fosie 2018.
Året som har gått har präglats av flytten från Tomasgården och vår nya etablering i Fosie
församlingsgård. Vi ser nu tillbaka på vår tid på Tomasgården med tacksamhet och blickar
med stor tillit och glädje framåt med vår nya utgångspunkt för vår verksamhet.
Vi kan med glädje konstatera att mycket av vår verksamhet redan har hittat sina former och
människorna hittar hit allt mer både till våra verksamheter och för spontana besök i parken
och församlingsgården.
Vi har ett antal grupper som regelbundet träffas i församlingsgården såsom stickecafe,
bokcirkeln, Måndagsträffen, bibelsamtal, ungdomsgruppen och konfirmandgruppen. Och i
kyrkan har vi haft morgonbön, onsdagsmässa och gudstjänster som följt kyrkoårets olika
teman. Detta har inneburit att det har varit öppet i Fosie under veckans alla sju dagar.
Utöver dessa olika aktiviteter har alla i arbetslaget fått möta människor i både kortare och
längre samtal i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar, vid besök till vårt lilla cafe
och i mötet med diakonin. Många vittnar om att församlingsgården och kyrkan är en vacker
och öppen plats som man känner sig välkommen till.
I Fosie kyrka kan vi även konstatera att det är ett stort antal ideella som är med och bär
församlingsarbetet. Det finns ideella som är med och hjälper till i köket, är med i
gudstjänstgrupper och andra som tar ansvar i att leda olika grupper. Inriktningen att vi är
församling tillsammans är viktig och något som vi gärna vill förstärka.
Diakonins arbete har varit och som vi ser det kommer att vara viktigt under en lång tid
framåt. Vi bor och verkar i ett'socioekonomiskt utsatt område och det präglar vårt möte med
människorna.
Barn och ungdomsarbetet hittar sina vägar. Det har varit familjegudstjänster, familjeläger,
utflykter, studiebesök av skolklasser och ett antal andra aktiviteter.
Under året som gått har det funnits musikframträdanden i samband med gudstjänsterna, vi
har firat födelsedagar, haft träffar med olika teman, gjort utflykter, firat midsommar, haft
tusentals människor på besök både i kyrkan och på kyrkogården under all helgonahelgen.
Vi har även arbetat med att vara närvarande i området i samarbete med olika aktörer,
hembesök, kaffevagn, nätverkande och i samband årets stora antal skjutningar som
drabbade människorna. Vi har även satsat på att skicka ut vårt kyrkoblad till medlemmarna i
området kring Fosie kyrka vilket har varit ett bra sätt att nå de medlemmar som kanske inte
kommer hit så ofta.
Det är med stor glädje och tacksamhet som vi ser tillbaka på det gångna året.
"Ära vare Fadern, Sonen och den Helige Anden, såsom det var av begynnelsen nu är och skall
vara, från evighet till evighet. Amen". - � �

�öth, Arbetsledande präst.
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