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     Protokoll vid konstituerande sammanträde med 
     Styrelsen för Särö Kyrkostiftelse den 22 aug. 1918. 
 
     Närvarande: Konsulinnan Ellen Krafft, fröken 
     Charlotte Willerding, grosshandlare Elof Hansson, 
     grosshandlare Sven Bratt, direktör John Antonsson 
     samt undertecknad vid protokollet. 
 
 
      §1. 
Till att leda förhandlingarna samt att föra dagens protokoll utsågs undertecknad 
 
      §2. 
Beslöta de närvarande att den planerade kyrkobyggnaden å Särö till sin rättsliga natur 
skulle äga karakteren av en s.k. mild stiftelse och bära namnet Särö Kyrkostiftelse. 
 
      §3. 
Konstituerade sig de närvarande såsom styrelse för nämnda stiftelse. 
 
      §4. 
Uppdrogs åt ordföranden att taga del af handlingarna rörande Hindås Kyrkostiftelse och 
dess anslutning till Svenska Kyrkans Diakonistyrelse samt att inkomma med förslag till 
stadgar för Särö Kyrkostiftelse och reglemente för dess styrelse. 
 
      §5. 
Anmälde konsulinnan Krafft, som haft omhand insamlingen av medel för kyrkobygg-
naden, att bidragssumman nu stigit till omkring 28000 kronor. 
 
      §6. 
Uppdrogs åt ordföranden att å Styrelsens vägnar anmoda skeppsredare Dan Broström att 
ingå såsom ledamot i Styrelsen. 
 
      §7. 
Då Styrelsen efter noggranna undersökningar funnit att för kyrkobyggnaden lämpligt 
tomtområde och enär det ansågs önskvärt att byggnadarbetet måtte kunna snarast möjligt 
påbörjas, beslöt Styrelsen att till Styrelsen för Särö Aktiebolag avlåta en så lydande 
skrivelse: 
 
   ”Till Styrelsen för Särö Aktiebolag. 
 Sedan flera år tillbaka har det varit ett önskemål att å Särö få uppförd en kyrko-
byggnad, som värdigt fyller sin plats på den vackra ön. Behovet av en särskild gudstjänst-
lokal har vuxit med åren. Icke blott å själva Särö utan även i övriga delar av Släps socken 
samt villasamhällena utmed banan har sommargästernas antal ökats. Till de regelbundna 
gudstjänsterna i societetshuset har vid flera tillfällen samlats så mycket folk att utrymmet 
befunnits otillräckligt. Härtill kommer en kännbar saknad av lokal för konfirmandunder-
visningen. 
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 De ekonomiska förutsättningarna för att ett kapell, avsett för användning under 
sommarmånaderna, skall kunna uppföras under loppet av instundande vinter för att nästa 
sommar tagas i bruk äro nu förhanden. 
 Det blivande kapellet skall utgöra en s.k. mild stiftelse, benämnd Särö Kyrko-
stiftelse, förvaltas af en styrelse samt stå under Svenska Kyrkans Diakonistyrelses hägn. 
Kyrkostiftelsens styrelse skall ansvara för att byggnaden uppföres i ett för ändamålet 
värdigt skick, sörja för dess framtida underhåll samt för dess användning i överens-
stämmande med sitt syfte. 
 Vid avgörandet av den så viktiga frågan om byggnadens läge är Styrelsen särskilt 
hänvisad till Säröbolagets benägna medverkan. Platsen bör tydligtvis vara sådan att både 
estetiska och praktiska synpunkter där finna en lycklig föreningspunkt. Styrelsen vill 
uttala sin vördsamma tacksamhet för visad välvilja att i närheten av societetssalongen 
kostnadsfritt upplåta tomt för den tilltänkta kapellbyggnaden. Då emellertid denna tomt 
blir synnerligen dyr att bebygga och även ur andra synpunkter befinnes mindre lämplig 
har Styrelsen sökt efter en annan plats och slutligen stannat vid den del av området Lit. 
R6, som ligger mellan Berntssons villa och den s.k. långa bron. Detta läge har följande 
fördelar: 
 Kommunikationerna äro goda både med Särö tätorts bebyggda delar och med 
vägarna från fastlandet, på vilka ett stort antal kyrkobesökare färdas fram. 
 Byggnadsföretaget behöver icke belastas med vägkostnader, något som tillgång-
arna icke medgiva. 
 Den omedelbara närheten till lastningsplats för materialtransporter sjöledes samt 
den lätt framkomliga vägen från denna lastningsplats gör detta läge med hänsyn till 
transportkostnaderna i hög grad fördelaktigt. 
 Kapellet kommer icke här att ligga undanskymt, men icke heller vid någon större 
allfarsväg, där gudstjänsten störes av trafiken. 
 Under hänvisning till vad här ovan anförts får därför undertecknade Styrelsen för 
Särö Kyrkostiftelse, härmed vördsamt anhålla, att Styrelsen för Särö Aktiebolag godhets-
fullt behagade pröva skäligt att för uppförande av en kapellbyggnad kostnadsfritt upplåta 
den del av området Lit. R6, som är ledigt mellan Berntssons villa och den s.k. långa bron 
ävensom att bortföra därå befintlig mindre byggnad. 
      Särö den 22 augusti 1918 
                     Styrelsen för Särö Kyrkostiftelse.” 
 

- Och skulle denna skrivelse av Styrelsens samtliga ledamöter undertecknas. 
 
       Som ovan 
Justeras      Valdus Bengtson 
Elof Hansson 
 
 
 
 
Kommentar: Med Berntssons villa avses Särö 1:301 (Ö Strandvägen 7) uppförd 1911 av Anders Berntsson. 
Önskat område torde då ha utgjorts av Särö 1:374 och Särö 1:369 (Ö. Strandvägen 9-11) vilka bebyggdes 
1923, av snickaren Arvid Andersson, respektive 1984 av Lennart Hammeltz.  
Källa: Särö genom tiderna av Klas Heyman. 


