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Plats och tid Önsta Gryta Kyrka, 18:00 – 20:30 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Charlotta Granberg, 

Elisabeth Granberg, Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren, 

Karin Degréus (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Anette Lindström,  
Närvarande ersättare Siv Anderberg, Kristina Liderfelt Andersson, 

Ann-Marie Nyström 

 

Anmält förhinder: Arne Sellberg,  
Övriga närvarande Jörgen Eklund, Daniel Eklund, Ulrika Pettersson, 

Rune Vikman, Eva Carlin, Susann Senter 

 

 

 §84 

Inledning Ordföranden hälsar alla välkomna till detta extra möte med 

anledning av att förändra Svenska kyrkans närvaro på Rönnby 

och förklarar sammanträdet öppnat. 

Karin inleder med en text och gemensam bön. 

§85 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Ann-Sofie Berglund till justeringsperson. 

 

 §86 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

 §87 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 §88 

Föregående protokoll Protokollen från de två senaste mötena var nu tillgängliga. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att lägga dessa till handlingarna 

 §89 

Inkomna skrivelser Anledningen till detta extra möte är en skrivelse från 

kyrkorådet och pastoratets domprost/kyrkoherde där man vill 

diskutera Svenska Kyrkans närvaro på området Rönnby med 

församlingsrådet i Önsta församling. 

Ett sätt att minska kostnaderna är att säga upp hyresavtalet för 
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Rönnby Kyrk Center och Sparven på Råby. 

Femårsbudget pekar på ett stort underskott om man inte gör 

något för att begränsa kostnaderna. 

Prognosen visar att intäkterna kommer att vara i stort sett 

oförändrade medan utgifterna kommer att öka. 

Från pastoratet har man under längre tid jobbat med att sälja av 

lokaler som är dåligt utnyttjade och/eller kostar mycket och 

som dessutom går att sälja. 

Förslaget är att säga upp hyreskontraktet på Rönnby KC och 

finna alternativ för kyrkans närvaro på Rönnby. 

De verksamheter som måste vara kvar på Rönnby är de för 

barn och äldre. 

En del av de alternativ som nämns under diskussionen är 

- Hyra in sig på mötesplats Rönnby 

- Undersöka om man kan ha barnkör i Rönnbyskolan 

- Flytta en del av verksamhet och aktiviteter till ÖGK. 

Från församlingens sida är det naturligtvis inte lätt för varken 

församling eller medarbetare att mista en ändamålsenlig lokal. 

 

Församlingsrådet överlämnade en skrift till de övriga 

närvarande med bland annat ett antal föreslagna 

alternativ/varianter/angreppssätt (i prioriteringsordning) för att 

minska lokalkostnaden för kyrkans närvaro/verksamhet på 

Rönnby. 

 

Sammanfattningsvis avslutades diskussionen med en 

samstämmighet om att man går vidare med uppsägning av 

lokalen med öppna sinnen för att finna alternativ och vara 

lyhörd och flexibel för nya möjligheter och öppningar som kan 

visa sig under processen. 

 

 §90 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde önskar alla en god jul och avslutar mötet. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Ann-Sofie Berglund 

 


