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S.A.MMAN'I'RA I)ESPROTOKOL L

EXTRA KYRKOFU LLMAKTIGE Sammantrddesdatum
HAgerstens lorsamling 2021-12-16

$4e

Kyrkofullmiiktiges ordliirande Anders Wallner h2ilsade alla
ledam6ter och ersdttarc vilkomna samt tackade kyrkoherde
Christofer Wilson lor dagens bibelord.

Foreslagen och utsiind dagordning faststiilldcs.

$s0

Upprop av ledamriter och ersdttare ltirrettades.

I de frdnvarande ledamoterna
Anette Hellstr6m, Ylva L<ifstrand och Maximilian Bjdrstens stiille
intriidde Ann-Louise Richter, Hikan Gerdin samt Cecilia Landin.

Ovriga frinvarande ledamoter ersattes ej

Ndrvarolistan godkiindes som r<istliingd.

$ 5l

Aft jemte ordfiiranden justera mdtets protokoll utsAgs
Thomas H6gberg och
Ann-Louise Richter

Protokollet hills tillgangligt ftir j ustering lrin mindagen den 20
december 2021 klockan 14.00 pi Fdrsamlingsexpeditionen i
Uppenbarelsekyrkan.

$s2

F<irel6g friga om sammantrddet utlysts i laga ordning.

Kallelse till sammantriidet har skett pi nedanstiende siitt:
Kung6relsen uppsatt pi f<irsamlingens anslagstavla den 2 december
2021, utsend till ledam6ter och ersettare samma dag samt
publicerad pi ftirsamlingens hemsida.

Kyrkofullmiiktigc fann att sammantradet hadc utlysls i laga ordning.
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SAM M AN'IRADESPROTOKOLL

EXTRA KYRKOFULLMAff ICe Sammantrddesdatum
Hdgerstens frirsamling 2021-12-16

$53

F<irelig friga om faststiillande av Lokalftirsdq'ningsplan Svenska
kyrkan Hiigersten.

Kyrkoridet har fijreslagit Kyrkofullmiiktige att faststiilla den inlor
sammantrd.det utsiinda Lokalfiirs64'ningsplanen giillande Svenska
kyrkan Hiigersten.

Kyrkoherde Christoler Wilson foredrog niimnda lokalfiirs6{nings-
plan inklusive en vid motet distribuerad uppdaterad version av
tabellen i avsnitt 4.4 sidan 1l i planen.

Diirefter vidtog frigestund.

Kyrkofullmiiktige bcslutade bifalla Kyrkoridets lorslag efter det att
den inltr sammantrddet utsiinda Lokalfors6rjningsplancn
uppdaterats, bilaga I , med den vid motet distribuerade uppdaterade
versionen av tabellen i avsnitt 4.4 sid I I .

$s4

Inga 6vriga frigor lorelig. Ordf<iranden overliimnade, via
ledamoten Gunnar Carlsson, en giva till Kykoridets avg6ende
ordforande Gunilla Sch6ldstrcim {iir hennes liirtj iinstful la insatser
for forsamlingen.

Ordliirande Anders Wallner uppmanade samtliga att le va fiir
varandra och tackade alla ndrvarande for deras deltagande och
forklarade m<itet avslutat.
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Kyrkoherdens forord

Arbetet med att uppratta en lokalfd$tiriningsplan f6r Hiigersteus
ftirsamling initierades vlren zozo och direktiv frin kyrkofull-
mekti8e utferdades i juni samnra 5r. Ftireliggande dokument iir ett
granssnitt mellan andra viktiga styrdokument som ,ltrsrrrrrlirgs-
irrslt nklionen, verksot rctsplan och btttlgel safit wlt.l- och under-
fidlls2lnrr. I fdrarbetet har vi funnit anledning att ta fram statistik
och underlagsom tidigare inte haft nlgot tydligt sammanhang.
Exempel pi dessa iir ftirteckningcn dverlokalernas tillgenglighet,
Andamilsenlighet och teknisk status, tiversikten iiver befolk-
ningsutveckling nedbrutenpl distrikt, samt nyttiandegrad och
fyllnadsgrad i vira verksamhetslokaler. Vidare hararbetet med
lokalfbrstirjningsplanen gett oss anledning att samktira uppgifter
som ekonomisk prognos med prognos tiver fastighetskostnadernas
uweckling.

Dessa nya detaljerade fakta har ibland sterkt v{r tidigare upp-
fattnin& men pA vissa punkter har nya insikter tillforts.

Den stora behlllningen av processen har emellertid varit att
strllkastarljuset har hamnat pi tivergripande frigor om den
kyrkliga verksamhetens framtid i relation tillv{ra fastigheter. Dl
tidsspannet fdrdetta dokument er tio er ar naturligtvis osaker-
heten stor ifraga om ekonomisk utveckling samt ofdrutsedda
renoveringsbehov. Men processen har iinde gett oss ett verdefullt
klargdrande av vilka principer som meste styra vAra beslut ifriga
om fastigheternasunderhillochutveckling,samt ftirutsettningarna
ftir eventuell aln ecklingoch nyetablering.

Oktober zozr

Christofer Wilson
Kyrkoherde
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lnledning lokalf6rsdrlningsplan

Denna lokalf6rsiirjningsplan omfattar Hegerstens forsamling
och avser perioden 2o2i-2o31.

t. Bakgrund

Enligt kyrkoordningen ska varie pastorat eller ftir-
samling som inte ingeri €ttpastorat ha en lokalftir-
stiriningsplan. Lokalfdrsdrjningsplaner (LFP) bttr
yara infdrd i alla forsamlingar ellerpastorat senast

r.januari zozz. Lokalfiirsdrjningsplanen omfattar
alla verksamheter och alla byggnader, anllggningar
och markobfekt som ftirsamlingen hyr, rger eller
arrenderar. I lokalftirsiirjningsplanen ska even

kyrkobyggnadernas siirst?illning beaktas. Planen
ska relatera till Forsamlingsinstruktioncn (FIN) och
samordnas med ftirsamlingens iivriga lingsiktiga
verksamhetsplanering. Den utgir frln en om-
viirldsbeskrivning och avser en planeringsperiod
om minst ro ar.

Vidare ska lokalfdrsdriningsplanen faststiillas
av kyrkofullmaktige och kyrkoridet ska minst var

{jirde lrpriiva om det ska ske en fdrendring av

lokalfOrstirjningsplanen. Aven om inget forslag till
:lndring utarbetas ska skalen fiir detta anmelas till
kyrkofirllm?iktige (Kyrkoordningen 3 kap zS och

47 kap rz$). Niirmare besttmmelser om LFP finns i
Svenska kyrkans Bestiintuelser o m lokalfdtsiirj ni ngt-
plnner(SvKB zor8:o8)

Lokalfiirsiirjningsplan fiir Hegerstens
f6rsamlin g: tokalfdrs0riningsplanen fiir Hager-
stens forsamlilg erupprettad i enlighet med ovan

angiyoa direktiy. Uttiver obligatoriska uppgif ter
innehlller planen redogtirelser ftir de analyser

som ligger till grund for lokalf6rstirjningsplanens
at8ardsplan.

De analyser ochproSnoser som redogdrs fiir i
planen utger i all vesentlighet franunderlag fren
perioden zoog-zor9.

Planeringsarbetet har skett under ledning av kyr-
koherde Christofer Wilson. Foratt ftirsdrja arbetet
med ratt kompetenser har en planeringsgrupp bild-
ats bestlende av fastighets- och servicechef Brian
Wendlernan, distriktschcf i M?ilarhdjdens ftirsam-
ling Magnus Fjelkman, kyrkoskrivare Marianne
Halvarsson, kommunikat0r Yvonne StrOmberg
samt delegaterna i kyrkoradets fastighetsutskott;
Lars Richter, Marianne Nord och Anders Wallner.

4

dL', d/z Alr"



z. M5l och planeringsfdrutsittningar

Mel enligt FIN och verksamhetsplan:
Hdgerstens ftirsanr ling ska vam en andlig vextplats
ftir nrdnniskor, en social miitesplats i nersamhellet
och ett fonrm fiir engagemang f<ir mednlnniskan
och skapelsen. (Vision ur Fdrl,oulingsirstruktion fdr
Haige$tent lirso tlitry.)

6ka genomstrdmningen av medlemmar idppna
verksamheter, fasta grupper och gudstjlnster.

Oka ftirsamlingens synlighet i sivlil det fysiska

rummet som det digitala rummet.

Hdgelstens ftirsamling vcrksamhetsplauering
utgar fren tvaeriga mil som i sin tur Ir ftirankrade
i f6rsamlingsinstruktionens pastorala program.
MAlen er strukturerade efter mllgrupper ftir fdr-
samlingsarbetet. Att i detali redogtira fitr dessa mal
medges inte av omfinget fdr LFP, men fiiliande
huvudsakliga milsiit t ningar kan redovisas:

En mengarigsatsoing pl kdr- och rnusikverk-

sanlhet hargiort dcnna verksamhet tillen av de

stdrre kontaktytorna med vira ftirsamlingsmed-

lemmar.

Att i en tid oer lokala centrumblir allt sttirre och

alltmer kommersiella, framsti som ett forum fiir
lokala nitverk och lokalt en1;agemang.

. Att lAta de befintliga kyrkornas karaktir vara

en formande faktor ihurvi marknadsftir vlra
kyrkor

Ekonomiska ftirutsettningar: Hiigerstens fttr-
samlinghar i skrivandes stund god ekonomi. Infdr
budgetir zozo beslutade kyrkofullmiktige om en

htijning av medlemsavgiften. Den nya avgiften tog
hti.id ftiratt klara av nuvarande verksamhetsupp-
hgg med kiinda fastighetsetgarder, utan underskott
i resultat for perioden zozo-zo3o. Utforligare sifl-
ror finns under punkt 6.r "Ekonomisk flerirsplan".

Kyrkobyggnadernas sirstillning: fiirsamling-
ens kyrkobyggnadel omfattas Uppenbarelsckyrkan,

Milarhii.jdens och Grdndals kyrka av Kultrirrnifo-
lagen,Lag ry88:95o om kulturminnen. Kapitel4 i
Kulturmiljiilagen reglerar att kyrkobyggnader och

kyrkotomter invigda ftir Svenska kyrkans gudstians-

ter fdre lr zooo "skall v{rdas och underhellas se att
deras kulturhistoriska virde inte minskas och deras

utseende och karaktiir inte fdrvanskas". Ftir Uppen-
barelsekyrkan och Melarhdidens kyrka kravs even

liinsstyrelsens tillstlnd till v:isentliga andringar.
I Stockholrns stads kulturhistoriska klassifrcer ing

ir Grdndals kyrka gr0nklassad. Klassificeringen er

Barn- och ungdomsvertsamhet er viktiga
strategiska yerksamheter fdratt engagera den

uppyexande generationens engagemang ftir
Svenska kyrkan.

framtagen av Stockholms stadsmuseum och anta-
gen av kulturniimnden. Det inneber att kyrkan har
siirskilda virden "frAn historisk, kulturhistorisk,
miliomassig eller konstniirlig synpunkt".

Det betyderatt Plan- och bygglagens 8 kapitel 13 S

iir tilllimplig. Denna paragrafanger att byggnader

med denna typav siirskilda v5rden inte fir fiir-
vanskas. Plan- ochbygglagens 8 kapitel q $ reglerar
even attunderhillet av denna typ av byggnaderska

anpassas se att de sarskilda v?irdena bevaras.

Uppenbarelsekyrkan, Malarh6jden och Gr6ndals
kyrka dgs och f6rvaltas av Hegerstens fiilsamling.
Kvarterskyrkan pl ka)en iir inhyrd och rgs och fiir-
valtas av Brf Kajen 5.

M6l ftir lokalf6rstirjnlngsplaneringen:
Svenska kyrkans best?immelser (SvKB) betonar att
lokalftirstirjningsplanen ska innehilla en redo-
giirelse fdr kyrko{ullmekti8es mll fdr lokalftirstirj-
ningen. Kyrkofullmektige i Hagerstens fitrsamling
har antagit ftiljande mll ftir lokalftirstirjnings-
planeringen:

5
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Higelstcn fc!r'sanrling skl kunna utf<ila sin
glundliiggande Lrppgift och rivriga rrppgiftel i

tillg:ingliga och indanrirlscnliga lokaler mcd cn
lAngsiktig h{llbar lesursanviindning.

nrcns hclgd virdas och undelhills si att kul-
tulhistoliska oclr andliga vhlden inte minskar
eller fcirvanskas.

Den totala erskostnaden fdr fo$amlingsyerk-
samheters fastigheter bitr i genomsnitt mot-
svara hiigst zo plocent av Idl.samlingens totala

kostnader.

Atglrder ska vidtas for att fA net elfdrbruk-
ninpien i vila fastigheter. Val av elleveranttir'
oclr uppvitmningsalternativ ska styras av

nriliiihhnsyn.

Vcrksamhetslokaler dIr barn vistas ska vam

utforrnade med barns behov icentrum.

Produkter och material ska ha hOg miljO-
prestanda, ling teknisk Iivsliingd med l6ga

drifts- och underhillskostnader.

Niir nya omrtden i Hegersten exploatelas f6r
bosteder ska fd$anlingcn utreda om en eta-

blering ihylda eller delade lokaler iir angelii-
gen.

F6rsamlingen ska tillse att kyrkobyggnaderna,

den historia de representerar samt kyrkorun)-

3. Omvdrldsbeskrivning

Befolkningstiknln gen: Hegerstens ftjrsamlings
geografiska omrlde motsvarar ett av Stockholms
mest expansiva omreden. Sedan utgingen av zoog
harbefolkniogen tikat med 3o %, frin drygt 60 ooo
invlnare till niirmare 8o ooo invinare zozo. Drar
man ut linierna till zozg foryantas 6kningen bli
nirmare 50 %, m€d en befolkning pl6ver 9o ooo
personer. Okningen ar till stor delett resultat ay

att en helt nystadsdel har etablerats pa omredena
kring Lifeholmskajen, men Svenandra omrlden
har fiirtetats.

En ung och rtirlig befolkning: Ynerligare en
demografi sk fOrandring iir 8€nerationsvtrxlingen.
Hegersten har idag en av landets yngsta befolk-
ningar. Sannolikt er detta en speglingav bostads-
bestAndet. Ligenheterna i Hiigerstendomineras,
med undantagav MIlarhdjden, av mindre lagenhe-
ter som prismessighet liggerliigre In den nirbe-
ligna innerstaden. Det iir ett utbud som lemparsig
vel antingen ftir en ung bostadskopare som s6ker
sin ftirsta bostad (och i lingden aspirerar pA cn
innerstadsldgenhet), eller en ung familj som liimnat
innerstaden fdr att fe mer plats. Bida dessa grupper
?ir vad manskulle kunna kalla "transit-grupper'.
De etablerar sig inte fdr lengtid i Hegersten. FOr

Svenska kyrkans del er detta viktigt de m6jlighe-
terna attbygga langa relationer till breda medlems-
lager iir begriinsad.

Nya omriden: Den demografiska f<irindringen
har ocksi piverkat hur kyrkorna ligger i ftirhlllan-
de tillvarfolk bor. Lil.jeholmen har under zoro-talct
seglat upp som fiirsamlingens i siirklass folkrikaste
stadsdel. Man iir ockse knutpunkt fdr haodel och

6

,ry d.de o,[d rn

lokaltm6k. Ftir att m6ta denna samhallsfitrandring
inrattades en ny klrka i Marievik (Liljeholmskajen).

Nya lokaler i nvigde s zo'r7 och Kvartcrsky kan pd

taiex har etablerats som ett lokalt centrum.
Huvudkyrkan for Gr0ndal-Liljeholmens distrikt

ar emellertid Grd,rdols [y*o som ligger i det glesare

befolkade Grtindalsomridet. Detta omride fiir-
vintas emellertid ftiryandlas totalt niir omredet
Ltivholmen bebyggs och r ooo-tals nya invinare
flyttar in. l,tivhohnen liBger dock ett parstationer
bort frln Grtjndals kyrka, och raknas till Lilie-
holmens stadsdel, och frigan iir hur kiind kyrkan
kommer att bli i detta nya omride.

FOrsamlinBens stiirsta kyrka, U p p e nborel sebykan,
ligger inte vid nigotetablerat "strak" fitr handel/
kommunikation. Dock, givet fOrsamlingens tathet,
sl er kyrkan belagen i skerningspunkten ftir tre
stora bostadsomreden (Aspudden, Midsommar-
kransen och Hdgerstensisen) och tillglnglig via
lokaltraik.

Ftirsamlingens eldsta ky rka, Miilo rhiij d en s kyba,
iir belegeD len8st vesterut i fdrsamlingen och har
dess w{ minstbefolkade stadsdelarsom upptag-
ningsomr{de.

Ett problem i detta distrikt iir att tillgengligheten
i st0rre grad bestiims avT-bana och busslinjer, ?in av

fysiskt avstend. Fdr en boende i Vistertorp ar t.ex.
Uppenbarelsekyrkan eller den i grannftlrsamlingen
bellgna Frulngens kyrka mer tillgiingliga an Malar-
hojdens kyrka.

Slutligen finns stadsdelen Hiigersten som iirdelad
mellan Uppenbarelsekylkaos och M!ilarhiijdens di-
strikt- Denna stadsdel har geografiskt sett langst till
nlgon av fdrsamlingens kyrkor. Vid T-banestation
Axelsbergbyggs ett nytt omrdde med 6oo nya



bostader som kommeratt reknas till Malarh6.idens
distrikt. Stadsdel 6ster om denna station reknas till
Uppenbarelsekyrkans distrikt.

Kyrkornas placering: Deo tiverglipande frdgan
ir om fdrsamlingskyrkornas lige iir optilralt i frir-
hlllande till hul befolkning och kommersiella str6k
flyttats om. Fdr att bilda sigen uppfattniDg orrr dctta
mlste man viga in verksamhetens karaktir och pi
vilket sett medlemmar relaterar till kyrkan. I ftir-
samlingsarbetet er arbetet nred barn och barnfamil-

ierprioriterat. F0r dessa milgruppel iir detviktigt
att ligga nera brukarna.

Fdrvuxna och eldre mllgrupper ?ir det vikti-
gare att kyrkolokalerna ligger nira kommunala
transportmedel. Kommersiella strik dr av mindre
vikt f0r kyrkors placering. Medlemsundersdk-
ningar visar att Svenska kyrkans medlemmars har
en stark ankn),tning till sjdlva kyrkorummet och

byggnaden i sig. Byggnadens sktinhet och rituella
fyngd ar i detta perspektiv viktigare iin var den hr
beliigen.

3.1 Befolkningsutveckling

Tre tabeller som illustrerar befolkningsprognosen
och en tabell som illustrerar medlemsutvecklingen
historiskt.

Fiir den grupp medlcmmal som harsvag [o[-
ankring ikyrkan och sonr dessuton iir inflyttad iir
enrellertid kyrkornas placering viktig. Fdl att skapa

relationer tillmedlemmar och synlighet i niirsam-
hdllct kan cn lokal vara av stor vikt. Ei farenheterna

flin Kvalterskyrkan pe kaien stiider detta.

V5stertorp: Efter ett indelningsiirende 2ort tillfdll
omridet Vistertorp HABerstens fiirsamling. I sam-
band med budgetbeslut zozo uppdrog kyrkofull-
mektige kyrkoradet att utrcda fOlutsettningarna ftir
en etablering i denna stadsdel. Kylkolldet eterkonl
i.iuni 2o2r med ett yftrande dir man fdresprAkar
aippnandet aven kyrkolokal, med en velksamhet i
samma anda som Kva(erskyrkan pa kajen. Milsett-
ningen iir att skapa en'ndrkyrka" som kan drivas
tillsammans med aktiva boende. Hur dctta proickt
faller ut lir i stunden ovisst, men i den hiindelse sats-

ningen lyckas, stdrks bilden av att kyrkan opererar i
en ny roll i samhiillet, bort fren stora centraliscrade

kyrkor, tillsmi, i nArsamhellet, tillgengliga lokaler.
Vidare med en verksamhet inriktadpe n:itverk och

social mobilisering snarare en hdgtid och andakt.

Gnindals distrikt

2019 20242010
I
@ slora

4gPr'_"'
xtJt!..!d!it a

Uppenbarelsekyrkans distrikt

20r9 20242010

u:a:
1a:ia

c

Malarhdjdens distrikt

t5615

2010 20t9 2074
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lJppenbarelsekyrkan

Miilarhdjdens kyrka

G16ndals kyrka

Kvarterskyrkan pE kajen

4 1oo m'

650 m'

905 m'

253 m'

Fastlghet

4. Fastigheterna

4.2 Bygg nadshistorik och antikvariska fdrutsdttningar

Svenska kyrkan Hligersten aren forsamling i
Brinnkyrka kontrakt och Stockholms stift. Fitr-
samlingen eger tre kyrkobyggnade6 Uppenbarel-
sekyrkan, Malarhojdens kyrka och Grondals kyrka
med egen ftirvaltningoch underhill av fastigheter,
medan Kvarterskyrkan pi kaien 5r hyrd lokal av

Brf. Kaien 5 som fdrvaltas avJ M AB.

Uppenbarelsekyrkan firdigstiilldes 196r av arki-
tektJohannes Olivegren. Han ritade ocksi Colum-
bariet som invigdes r96t. Kyrkan har fatt sitt namn
ef ter Uppenbarelseboken, vars symboler lterkom-
merblde ibyggnadensarkitekturoch konstnarlig
utsmyckning. Uppenbarelsekyrkan haren komplex
planlOsning, dar kyrkorummet utgdr en mindre
del och iir sammanbyggd med fdrsamlingssalar och
administrativa lokaler.

Kyrkorummet och stora fiirsamlingssalen Ar pla-
cerade i en huyudaxel atskilda av ett cirkulart kyrk-
torg som ursprungligen lig under bar himmel. Pi
r98o-talet f6rsigs kyrktorgetav ett koniskt glastak
och samtidigt blev en del av interi6ren. Kyrkorum-
mets vitmelade exteri6r resersig hdgt 6ver resten
av byggnaden. De smala glaspartierna betonar
ytterligare vertikalitet i denna del av cxtcriiiren
som kriints av ettJcrusalenkors i 6ster. OveI den
breda huvudentr6n tiver en betongskiva hlinger fyra
kyrkklockor med inskiptioner frin Uppcnbarelsc-
boken.

Frln kyrktorget leds man in i kyrkorummet
genom en dunkel passage. Rummet prdglas av en
kolossal rymd och hatga fargstarka ftinster av konst-
[iiren Ralph Bergholtz. Blicken dras geoast mot
korfdnstret som i huvudsak gir i blitt och gult mcd
inslagav rtitt, orange och lila. F6nstren har motiy
frin Uppenbarelseboken och iir gjorda i tiockt hug-
get far8atBlas ingiutet i betong.

Columbarlet som ligger i tve veningar under
byggnaden, vars centrum er ett tippet lum i tva

vlningar med en stor bronsskulptursom fdrestaller
Den Helige Franciskus. Rummet ar cirkuliirt och
Iigger precis under kyrtorget, derdaBsljuset silar
nergenom botten av en fonten vilket ger ctt spe-

ciellt skimrande lius i rummet. Ljudet av porlande
yatten ovanfiir skapar ett meditativt l.iud ner till
Columbariet. Sml inskiutna rum er grupperade

kring centrala rotunda och str?icker

sig 6sterut ftir att avslutas med en Iillkyrka som 5r
placerad under stora kyrkorummets kor. Lill-
kyrkans korfdnster utgrir den nedersta delen av

kyrkobyggnadens fiirgstarka korfdnste!. Motivet
Srannorlunda 5n i kyrkorummet, har skildrasJesu
fiidelse ien nagot mer dempad fargskala.

Uppenbarelsekyrkan ar som ett allkonstverk och

dertill ett av arkitektenJohannes Olivegrens mest

spdnnande kyrkorum. Freo dster till vaster upplevs

byggoaden sonr en glaskatedlal medan frin norr till
stideruppfattas som eo slutenkropp av betong och

tcgel. Den viilbevarade inredningen vittnarom ett
kreativt samarbete mellan artitekten och i huvud-
sak konstnererna Ralph Beryholtz och Randi Fishcr.

Uppenbarelsekyrkans kyrkotomt utformade
ay tredgardsarkil.ekten Walter Bauer. Tomtens
utformning praglades av befi ntlig naturmark och
viixtlighet. Barrer anlade endast mindre plante-
ringsytor och delvis kantade stenblock vilster om
kylkan. Glngvtrgar anlades i anslutning till kyrkan
som belades med stora gatstenar samt en sling-
rande grusviig som smalte velin i den na(urliga
topografin.

Miilarhtijdens kyrka flirdigstiilldes 19z9 med
Malar httjdens kyrkostiftelse som byggherre.
Arkitekten var Hakon Ahlberg som ockse ritade
ftirlhngningen av koret 1967. Kyrkostiftelseo igde
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och fitrvaltade kyrkan fram till 1984 som da 6ver'-

hnrnades till I liigerstens ftirsamling. r99o komplet-
terades kyrkan med en utbyggnadsdel som bestlr av

fdrsamlingslokaler.
Melarhttidens kyrka Ir en enskeppig kyrka pla-

cerad i nord-sydlig riktningmed ett avslutat kor
i sdder.lntilldct utbyggda koret stlr klocktornet
som krtins ay en kyrktupp ijirn. Den entr6 som

ilr placerad ldngs vdstfasaden ermarkerad med en

trappa och en kopparport med enkel dekor. Det var
den ursprungliga huvudentr€ som via ett vapenhus
leder direkt in i kyrkorummet. Idaganviinds in-
glngen till tillbyggnaden fOr fdrsamlingslokalerna
som huwdentr€.

Kyrkorummets vdggar er av rott regel och domi-
neras av ettplant tak med dekormilning i form av

tre englar som symboliserar Tro, Hopp och Kirlek.
Takmilningen ir utfdrd av konstn:iren Alf Munthe.
Bakom altaret hiigt svevande pryds yeggen av ett
runt ftinster med glasmllning iblStt och r6tt, utfitrt
av MariaHillfon.

Undersdkningen avyera bkalers tillganglighet
visar att de i stort tu indamllsenliga och tillgiingli-
ga. En lokalsom nyttias i hog grad men som inte har
god tillgenglighet ?ir Uppenbarelsekyrkans barnlo-
kal Krubban. Dl det iir frlga om en barnlokal som
anvinds mycket under termioerna (se t.3 nyttjande-
grad och fyllnadsgrad) er detta angelAget att se dver.

Vad betrifar flexibilitet fir vira lokaler god-

kent, men even hlrkan det 6nnas anledning att se

dveromvissa lokalerkunde tas i bruk mer om de

G16ndals kyrka byggdes ursprungligen som ett
fiirsamlingshus i samarbete med det lokala fOren-

ingslivet i omrldet. Bristen pi gemcnsamhetsloka-

ler forbede ftireningsliv och kyrkavarstor. Mlnga

4.3 Andamilsenlighet, tillgiinglighet och teknisk status

fdreningsaktiviteter tog plats i fdr samlingshuset
under de ftirsta 6ren. 1969 stod huset fardigt efter
ritningar ay arkitekterna Backstr<im och Reini-
us. r996 erhdll ftirsamlingshuset status som kyr-
ka. Kyrkan kompletterades ocksa med ettseparat
klocktorn.

Kyrkan iir i sin helhet val beyarad med ursprung-
liga armaturer, diirrar och vikskirmar med fyllning
av fletat span, konstnlrlig utsmyckning samt inflll-
da draperier i kyrkorummet. Byggnadens exteri-
6r preglas av rtida tegelfasader som varieras med
konyexa och konkava partier pe iistra fasadensamt
smala fOnsterslitsar och bursprik. Byggnaden har
ett horisont€llt uttryck frin Grilndalsvlgen med en

indragen huwdentr€ i fasaden.l Stockholms stads

kulturhistoriska klassifi cering av bebyggelse till-
skrivs GrOndals kyrka ha ett arkitekturhistoriskt,
byggnadshistoriskt samt samhallshistoriskt verde.

Kvarterskyrkan p6 kaJen er re sammanslagna
lokaleri matkplan i ett hiighus med adress Sjtiviks-
kajen 36-42. Hdghuset, kallat Kt, fardigstilldes zorT

efte r ritningar av AWL Arkitekter. Lokalerna bestlr
av administrativa lokaler', kyrkorum och ert kaft.

medgay flera sorters verksamhet. Aven denna friga
ttverlamnas till yidarc utredning. Siirskilt geller
detta barn- och ungdomslokaler i Uppenbarel-
sekyrkan och GKindals kyrka. Er detaljstudie av

nyttjandegraden av dessa lokaler visar att de under
terminerna er helt outnyttjade pa helger.

Betreffande teknisk status btir samtalsrummet i

Kvarterskyrkan pi kajen ses tiver. Aven tillgenglig-
heten hir biir utredas.
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Kyrkorum

Lilla salen

Stora salen

Arken/ungdomsrum

Bibliotek/samtalsrum
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FlexibilitetAndamelsenlighet
f6r verksamheten

AndamSlsenlighet
fdr funktions-
hindrade

Re5urser
/bokningsbar lokal

lnomhusklimat,
luftkvalitet, ljus
& ljudforhAllande

uppenbarelsekyrkan

Andamalsenliqhetftir Andamelsenliqhet fdr lnomhusklimat,
verksamheten funktionshindrade luftkvalitet, ljus

& lj'rdf6rhSllande

Kyrkorum

Fiirsamlingssal

Earn & unqdomsrum

Musik & lekrum

Personalrum

Samtalsrum

5

4

3

3

4

5

4

4

4

5

4

4

3

3

4

5

5

3

4

3
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tlexibilitetResurser
/bokningsbar lokal

crfindals kyrka

(yrkorum

tiirsamlingssal

Earnrummet

Xtirrum

Pe6onalrum

Tornrummet

Andarukenlighetf6r Andamllsenlighetf6r lnomhusklimat,
verksamhet€n funktionshirdrade fuftkvalitet,lius

& ljudf6rhAllande

334
444
444
444
333
213

3

4

4
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FlexibilitetResurser
/bokningsbar lokal

MSlarhiijdens kyrka

AndamAlsenlighet fOr Andamtlsenlighet fdr lnomhusklimat,
verksamheten funktionshindrade luftkvalitet,ljus

& ljudfdrhellande

443
443
432

Flexibilitet

4

3

1

Resurser
/bokningsbar lokal

Kyrkdel

Cafa

Samtalsrum

Kvarterskyrkan pi kajen
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4.4 Kostnader per fastighet

Dock komurer avskrivningarna tika markant frin
och nred ir zoz3, N?lrmare en miljon kronorperlr
tillkommer posten avskr ivningar,

ljnligt vird och underhlllsplanen ?irddrmed de

stora kanda underhdllsarbetena atgerdade. Vi har
dock ett okiint lage betraffande fva anleggningar.
Dels Uppenbarelsekyrkans tak, dels WS-systemen
i samtliga tre agda kyrkor. Dessa kommeratt utredas
de nirnrsta dren och vi btir ta hiiid fttr en stdrre
kostrad runt zo2t.

Fastighetskostnad s 597 672 2 o7o 82j z 494709 1457385

Krlkvm BRA 1365 3 186 2 757 5 760

Utfall2olg MElarhtijdens
kyrka Grtindals kyrka l(vart€rskyrkan pe

kajen

168 452 10 44 500 '196 o12

El f6r belysning 17O 732 86 049 31678

Varme 397 594 r 191 74190 o

Vatten och avlopp 22 832 14 558 17 485 o

Stadning 568 515 222 7O3 319 553 255 095

Sophemtning 52 356 7 713 14 073 o

Sndrt ning 48 464 40 322 30 89O

Reparationer o(h underhell
byggnader

1 855 oo4 648 55o 747 277 95 O11

T16dgerdssk6tsel 99 946 o o o

Fa5tighetsfdrsekrinqspremier 54 67r 16 832

F6rbrukningsinventarier 538 833 53154

19 247

399 s84 27 82o

Kostnader f6r bevaknlng och
larm

16B 873 84 645 35734

Personalkostnader

69 424

225 312 285 948 -t43 412

summa verksamhets-
kostnader

4 561o4o r 385 818

444 363 2ro o24

215o 589

164 166

i 385 228

Avskrivningar byggnader

Avskrivnlngar maskiner/
invetarier, orqel

592 269 474 985 '119 954 72157

Summa avskrivningar 1 036 632 344120 72157

Finan5iella poster

Summa kostnader 5 597 672 2 o7o 927 2 494709 1457385

Uppenbarelse-
kyrkan

Grtindals
kyrka

Byggnader
Redovisas ikr

'11

4aJ a{441u

rlegerstens F6Namling har under {ren zorg till
zozr genomf6rt en rad ambitiaisa fastighctspro-

iekt. De tre som stel ut som serskilt kostsamma 5r
renoveringen av Uppenbarelsekyrkans fasad och
entrdpartier 2o2o, bestellningen av ny orgel till
uppenbarelsekyrkan 2o2o samt renoveringen av
Grttndals kyrkas kellarplan zozr.

Di ftirsanrlingens likviditet ar god sedan avgifts-
htijningea zozo har finansieringen av dessa pr ojekt
klarats ay utaIt att realisem vlrdepappersplaceringar.

Melarhiijdens
kyrka

(varterskyrkan
pl kajen
(lnkl. hyra)

Uppenbarelse-
kyrkan

TomtrStt5avgeU/arrende

13197

466

414764

685 oo9



4.5 De totala fastighetskostnadernas utveckling 2c11-2(u.19

Irastighetskostnaderna har fl uktuerat under den

period vi blickar tillbaka pl. Friimst har det att gdra

med att renoveringsbehovet har sett olika ut frin
lr till Ar'. Dock blir det tydligt i sedan leng baket-

blick att trendcn iir stigande. Kostnader fair bevak-

ning och larm, samt personal- och stidkostnader
stickerut som tydligt stigande. Ener3ipriserna har

fluktuerat, men mycket tyder pi att htigre elpriser'

iir att venta i framtiden.

2O192011 2O15 2O1'7Utfall 2O13

2',t2 962IomtrAttsgeld/Arrende 199 603 2487o1 196 372

496 986 498198 338 886 361 656

583 30o 472 975V:irme 632 935 592 981 666 s76

39 466 58 97s 54 875Vatten och avlopp 38 865 39 079

StAdninq 978 888 422 547 1106 728 1169 357 1365 866

72955 7414214 286 54 373 23 685Sophamtning

Sn6rdjnjng o 15 437 25 375 roo 268 119 676

2 44o76i 3 385 842Reparationer/Underhell
byggnader

1440 445 5 426 951

99 496TradgArdssktitsel 70 90B 1i6 761 131247 129 636

9r 216Fastiqhetsfdr$krinqspremier 91 987 94 895 98 o5B

Fiirbrukningsinventarier 114 513 22t t41 r 615 o89 1019391

Kostnader f6r bevakning och
larm

65 591 46 838 93 317 39o 516 358 676

Personalko5tnader' 7$ 442 874737 967 213 1 069 44o

Summa 6 315 844 -t 697 597

Avskrivningar byg gnader 1314792 1 374 791 1 387 5o2 858 512

I 686 213

818 553

Avskrivningar maskiner/
lnvetarier, orgel

829 265 1 111 o87 1 375 856 1 291 4O2 1319 365

Summa 2 2OA O57 2 485 878 2 763 358 2149 914 2 137 918

Finansiella poster

Summa kostnader I 519 9or 7 528386 13 465271 I847 51' 1o 824131

rPersonalkostnlder hor beritknats uifrlln ott ext m -

rakhniistarc afict to% ov sin orbetstid pd Jastigheter
(tiv,igti.l et. t'itiittnitrgo). R)r Jost anstiilldo vakt iis-
tore har beriikniryen gjorts ued ett o lagonde att varje

eaktmiistore liigger 20% av sin nrbetstid uedJahtisht
orbele nrcd fostighetet , Med Fostighetsonsvo ge hnr vi

ontagit on 6o%ov arbetstiden iir fdrlagd pdfistighetet

1J,fut dd.e C,M

12

Fiirsamlingenr fastlghetsko5nader, kr.

245 460

El fdr belysning 355 224

2 895 8oo

95 218

1 154 14O

791112

5 o42 5oB 10 7Or 913



4.6 FcirvSntad framtida kostnadsutveckling

I denna prognos riknarvi tned att den konrnrande
bcsiktningen av kyrkornas WS-systcnr rcnderar
etgirder till en kostnad av 5.8 nrkl il zoz5, varf6r av-
skrivningarna stiger ytterligare frin detta er.

l'6r nirvarande sker en snabb utveckling av

iufrastruktur fdr elektrifi e[ing. Sannolikt kommer
fiirsamlingen att belrdva investera i fler laddstolpar
framgent, vilket visat sig kostsamt i Uppenbarel-
sekyrkan och Grtindals kyrka.lnom ramen fdr vir
miljddiplomering finns ocksl ambitioner att in-
stallera solcellerpi de tak som lamparsigfiir detta.

l)essa investeringar borde kunna hilla sig inom
ranen ftir de prognostiserade investeringskostna-
derna ovan.

Hager.stelrs fdrsamling har haft goda ir ekonomiskt
sett under tiotalets forsta halft ftirattsedanse
underskott i slutet av artiondet. Bftcr en htiiningar av

kyrkoavgiften zozo har man lterigen stora tiveNkott,
vilket har mdjliggjort att genomfiira omfattande
etgiirderpe fastighetssidan. Sett till den vird- och
underhlllsplan som upprethdes 2or6 iir derfdr
merparten etgerdat.

2019 2020 2022 2O73 2O24 2O25 2O27 2o28

1620094 1670 31j 1722 O97 1j7S 4Bz 183o 522Drift 1348928 139O 745 r433858 1478307 '1524134 1571382

436534 6653lnvesteringar 25 625 r04213 5632 467 20 589 o58 8o4 2OO 5 854125 o 497 437

Miilnrhtijdens kyrka

474736 525 953 S41 126Drift 3j1864 383 392 395277 407 530 42o 163 433i88 446 61j 460 462

lnvesteringar 163156 34 OOO o 148 674 12 850 67 558 634 049 o o 665 862

Griindals kyrka

678112 699134 720 8o7 76619o 789 942 8r443oDrift 60o 16o 618765 637 94i 657 723

25O 512 14175fa73 562 167 s7s 168 69o 13 063

404 990347 657 369 546 381OO2 392 813317 231 3?7O65 337 204 358415

ooo 390 OOO

z9B 441 3o7 693

lnvesteringar

Kvarterskyrkan pA kalen

Drift

o o o o o olnvesterlngar

Driftkostnad framqent 5r bereknad m€d erlg kostnadsdkning KPI 2,4%, 6kad prlsutveckling energimarknaden r,5%.

Flera stora projekt avslutade under 2o2i i Uppenbarehekyrkan, reperation, omlSggning yttertak och fasadreperation, samt nytt
entrCparti.

Under 2o2i rekvireras fdr ftirsamlingen kyrkoantikvariskt underhellsbidrag (KUB) pA 2 812 5oo kr

Tty

1l

,t(lr.l doz 
,4W

Lokalf6rstirjning5plan Drift - och lnvesteringar, kr.

2021 2o26 2O2g

Uppenbarelsekyrkan

3 262 OOO

o

743152

o

o

Liiget pe underhelkplanen 5r behov av teknisk besiktning som utreder eventuella tekniska problem, risker och kostnader framgent.



5. Fcirsamlingsverksamhetens behov av mark, byggnader och
anl6ggningar

5.r M ed le ms utveckling

Sett 6veI en period pl z5 Ar har f0rsamlingens med-
lemsantal inte varierat i htigre grad. Tagit i beak-

tande att antalet boende i fcirsa nt linge ns omride
under niimnda period nara nog har fdrdubblats stdr'

det emellertid klaft att andelcn bocnde som tillhtir'
kyrkan n?istan hal halverats. Dessa siftor ftirvinar
inte givet utvecklingen nationellt, men stammer
till eftertanke betr?iffande hur framtidens med-
Iemsbild kommer att se ut. Giyet att fdrsamlingen
fortfarande fiirvIntas vixa fram till zo3o kan vi anta

att antalet medlemmar inte faller drastiskt, men

dl befolkningstikningen lir mindre liu den senaste

tiolrsperioden flr vianta att ett negot minskat antal
medlemmar i Svenska kyrkan er att venta.

I en tid di den kyrkliga seden dr i avtagande kom-

5.2 F6rsamlingsverksamhetens utveckling

Rum ftr sti tomma: Gudstiensten: Stindagens
huvudgudstjAnst fi ras i samtliga f<irsamlingens
kyrkor, utom Kvarterskyrkan pi kajen diir man
samlas till kyrkhelg en geng i menaden. Tackvara
det stora antalet korel er antalet deltagare relatiyt
ht gt. Antalet fttrrittningar i vira kyrkorum varierar.
Totalt sett erbiuder vi 2i tider per vecka fdrdelat pe

ro begravningstider och r5 dop/vigseltider. Oftast ir
detta fler tider an vad som efterfrigas, men enstaka
v€ckor underlret er alla tider upptagna. Vi anser
dock att detar ctt cgcnverde att rummen ibland stir
tomma. Ett kyrkorum ar platsen ockse fdr enskilda
bestikare som villuppleva stillheten och det magni-
ffka i rummet isig. Denna funktion av kyrkorummet
mlste beiakas.

Nya kyrkliga miinster: Ftirsamlingsinstruktio-
nens omviirldsanalys slir emellertid fast att mdnst-
ret ftir kyrklig verksamhet fairendras. Frtrn att ha

haftverstOrsta gcnomstrdmning i samband med
gudstjiinster och kyrkliga handlingar ser vi sen zo16

en storokning av besok i gruppel och 6ppna verk-
samheter. Samtidigt med denna tikning ser vi en

minskning av kyrkliga handlingar. Vir tolkning av

denna ftirendring er att kyrkan blir alltmer eftefri-
gad som hemvist frilolika naberk. Sme och stora

Srupper treffas pe regelbunden basis i vira lokaler.
Vi tror att det finns ett egenyarde att detfa sker i yira
egna lokaler diir cn kiinsla av kontinuitet och hem-
k6nsla kan infinna sig.

mer dock Hiigersteos fdrsamling att behova arbeta

hart ftiratt skapa kontakt med de nredlemmal rnalr

har. Mer om detta under lubriken NJ,o tJrtliga
,lrdnslsl nedan.

Medlemsutveckling historiskt

6 to00 .64

-

t

-

c

Om man.iamfdr bokningsliiget och fyllnadsgraden

istatistiken oedan slls man ocksi av hur olika loka-
lerna anvdnds underett er(Se punkt t.j Boknings-
grad och fyllnadsgrad).

Melsiittningen ftir lokalfiirsdr.|ningen kan slledes
inte vara ett maximalt utnyttiande av lokalerna.

Det mdste finnas luft i schemat.

A.Llh.r.*16,,..v.*gihd,d,}.no.iutreim,

rnlr i!.t.tur r n sr*n ah- cr 6dqnr6.. ur6* Idc..
rr.rtdatu..

Kiillo: Fiirsoniingsroporten zotg Svcttsko kyrkans
analyenhel.

jg,q' a/.{'e -ftv\
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5.3 Nyttjandegrad och fyllnadsgrad

Ncdan redoyisas hur lokalerna i vAra olika kyr-
kor utnyttjas. Vi har valt att redovisa flddet av
Drenniskor enligt foliande tve mett:

Nyttjontlegratl: hur tnlnga % av dagens boknings-
bara timmar har lokalen aDvlints.

Fylluodsgrad: hul hbg harbellggning varir i snitt
(i li av tillrtet antal personer i lokalen) undel de
bokade aktiviteterna.

Antal bokningsbam timmar per dag er d€ timmar
som vcrksamhetspersonal kan boka Iokalerdvs. frAn
kl. o8.oo-2t.oo vardagar och kl. o8.oo-zo.oo pl
helgcr, alltsA r3 respektive r2 timnrar,

Fyllnadsgraden markeral hur manga % av tillltet
antal personersom vistas i lokalen. Att denna ibland
iiverstiger roo%berol antingen pl att detvarit ett
tippet event dar besdkare kommit och gett och dar
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antalet unika besdkare totalt sett 6vemtigcr maxilnta-
Iet ftir lokaler, eller att det ar frega om flera bokningar'

efter varandra samnra dag diilantalet urika besdkare

blir fler en maxantalet. Vi tycker emellertid att denna

beriikningsmodell ger en god bild av hur nyttjade

lokalerna iir.
Dl antalet lokaleriirmlnga harvi valt att redovisa

fyra mlnader som riktverden;

. nrar s och oktobel illustrerar de periodel di
telnrinsverksamheten [r iging

. juli illustrerar sommarperioden di viss verk-

sanrhet irvilande och annan skerpi liger-
girdaroch ute i det fria.

. dccember awiker dl det iir den mAnad vi har

sttir st genomstrtimning p.g.a. iulhdgtiden.
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6. Ekonomiskutveckling

6.r Ekonomiskflerirsplan

Ftir tabellen nedan giiller ftiljande antaganden:
. En erlig tillyext av ky[koavgiftsundellaget om

2 % (baserat pi historisk uweckling)

. En minskning av kyrkotillhtiriga med r,3 % per
6r fiam till6r zoz5, derefteren minskning med

5oo medlemmarpd 5r

6.2 Fastighetskostnaderna i relation till kyrkoavgiften

omfattande detta arbete blir Ar dock ej helt klart.
Dock hiller sigkostnadema fiir hela den 6ver-
blickbara perioden under zo % av kyrkoavgiften.

Di Svenska kyrkan i storutstreckning fdrknip-
pas med sina fysiska kyrkor anservi att dessa flr
kosta pengar. Attge upp en kyrka vore i virt sam-

manhang att retirera frin det offentliga rummet.
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INTAKTER

Kyrkoavgift
Brutto

Ek. Utjemning

984

73 692

46 415 47 344

82 4BB 84 069

Finansiella lntekter

Summa lntekter

3 5oo 3

32573 33

Kyrkoavgift
Netto

6vr.
verksamhetsintakter

412',1!

2 959

r1o 918

-32 737

78 1Bl

2 7OO

1e9s

82 846

KOSTNADER

Personalkostnader

Avskrivningar

6vriqa kostnader

Summa kostnader

40 31O

2 360

25 338

68 008

40 873 
r

2 572

28 388

71 833

Redovisas itkr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 202A 2029 2030

74702 75 827 77 O11 78181KA 69 509 69 o05 69 997 70 85? 71996 73 692

Fastighets-
kostnader

,, 7r" ,, 36j " ,ra 13 o82 13 477 13 677 13 881 14 o88 14 3oo10 891 r1397

Avskrivningar 2o3i 2360 2572 2959 3ooo 33oo 35oo 35oo 35oo 35oo 35oo

Fastighets-
kostnader
(exklavskr.)

8860 9o37 9218 g4o2 959o 97a2 I9'17 10177 1o381 1o588 lo8oo

1l

"//1/ 
utr tfu,UU

. En kostnadstikningstakt pe 2 %

. En minskning av antalet heltidstjanster med
o,, tiAnst per ar

' I snitt r milioo kr/ir i investeringsbudget.

106 61r ro8 743

-3o -31732
7s4

TSaz'? 77 o1l

2 650 27oo

i
i 845 i 916

8!rzz 91627

i
l

Den post som framf6rallt driver kostnadstikningen
iir avskrivningar. Dessa tikarvid tvl tillf?illen. Dels
2022-23 de de tre stora projekten kyrkorgel och
fasadrenovering i Uppenbarelsekyrkan samt kiillar-
plansrenovering i Grdndals kyrka, iir avslutade.

Dels efter den ftirmodade WS-u ppdate ringen zoz5.

Vird- och underhillsplanen har iiven bevak-

ningpi Uppenbarelsekyrkans tak till lr 2o2j. Hur

Redovisas itkr 2O2O 2021 2022 2023 2024 ?O25 2026 2027 2O2A 2029 2O3O

72 492

16% 17% 17% 17% 17% $% $% $% $% $% $96
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7. Energifcirbrukning och miljci

F0rsamlingen eger idag95 andelar i Kyrkvindens
Ekonomiska Fiirening, somgenererar rg, ooo kwh
vindkraftsel av 253 ooo kwh som f6rbrukas Arligen
i fiirsanrlingens lokaler. Ne,sta steg iiratt investera i
egen elproduktion som ska producera meltanskill-
naden i form av solcellerfria frin miljdplverkan.

Vindknaft och solceller behtjys f<ir attbromsa
klimatfiirandlingar, samtidigt som det tryggar v6r
energifiirstirjning och bidrar till att siinka elpriset.
Genom att dra nytta avalternativ elproduktion kan

f6rsamlingen bli ledande fijrebild i klimatomstiillning.
Fjirrviirmen som virmer upp frirsamlingens

lokaler kommer frin biokrafwarmeverket i Hjort-

B. Avslutandediskussion

Den stora bilden: Svenska kyrkan stlr inf6r stora
ekonomiska utmaningar de ndrmsta tio lren. En
aspekt av dessa utmaningar ar omflyttningen av
miinniskor mellan landsbygd och stad, en utvcck-
ling som plgitt anda sedan industrialiseringen.
F6rsamlingarsom avfolkas stlr med kyrkor i omrl-
den som bebos endastav nigra hundra kyrkomed-
lemmar, samtidigt som ftirsamlingar som tar emot
inflyttning ster utan kyrkor i tatbefolkade omr6den
Hagerst€ns Fitrsamling trefinner sig i mottagarledet
i denna omflyttning.

En annar! fdr Stockholm pataglig fdrnndring, ar
fttrtetningen ay nerfiirorterna. I takt med att den
attraktiva innerstaden inte kan sviil.ja fler invlnare

2027 2028 2029 2030

hagen, som pumpar ut enorma mengder vatten i
llnga ledningar under hela stor Stockholm, fram
till fdrsamlingens Iokaler.

byggs alltfler bostader i angrinsande kommundelar
llir stlr Higersten ut som en av de hirdast exploa-
terade omradena de senaste tio lren, en trend som
av allt att diima fortsltter-

En tredje utvecklingsom peverkarbehovet att
kyrkobyggnaderArSvenska kyrkansvikande med-
lemstal. Uttradcn och generationsyiixling gdr att
en allt mindre de[ av befolkningen tillhtirSvenska
kyrkan.

SammantaSet fiir Hegerstens del inneber detta att
medlemstalen liggerganska konstant i absoluta tal,
men sjunkande relativt folkmlngden i stadsdeleo.
Den ekonomiska prognosen dr emellertid god di
antalet medlemmar som bIr upp verksamheten 5r

Byggnadrverk

Uppenbarelsekyrkan

Miilarh6jdens kyrka

Grtindalr kyrka

Kvarterskyrka pe kajen

Uppvirmnlngsform

Fjerrverme

Eergverme

Fjerrv;rme

Fjerrv6rme

Energisystem per byggnad
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stabilt, samtidigt som lagenhetspriserna ir htiga och
folk som bor i ornridetofta velsituerade.

Kylkofullmiktiges malsattning att fastighets-
kostnaderna inte ska 6verstiga zo% av den totala
kostnadsbilden kommer siledes inte krlva nAgon

Itgird. Ar zozo motsvarade fastighetskostnaderna
r6,7 %, vid utglngen av 2ojo torde relationen vara
drygt 18 %.

Relevans: Den tivergripande frlgan ftir Hager-
stens Ftirsamling er nuvarande fastighetsbestand ar
tillreckligt och relevant i forhellandc tillveryerk-
samhet, vlra medlemmars behov samt vdr framtida
potential. Hervidlag mlste viskilja pl kyrkan i sin
traditionella roll av ftirmedlare av hogtid/andakt,
och en ny roll som social miitesplats n?iromradet.

For kyrkans tradirionella rollsom fdrmedlare av
htlgtid och andaktsi rackervtrra befintliga kyr-
korum till. De tider vi erbiuder for kyrkliga hand-
lingar:lr fullt tillreckliga under ett lr, och de guds-

tienster som firas inryms i vira be6ntliga lokaler.
Att kyrkorummen stir tomma ibland ser vi ejsom
ett problem.

Anglende kyrkans roll som social mbtcsplats

finllsdock intressantautblickar. Forattengagera
detyngre och nyinflyttade medlemssegmentet ar

lokal nervaro viktigt. Givet framgengen fOr Kvar-
terskyrkanpi kajen, ster vi nu i be8repp att hyra en

ny ftirsamlingslokali V?istertorp. Att folia hur denna

kyrkolokal kommunicerari sitt omrede, samt hur
dess kostnader utvecklas, blir av stort intresse f6rhur
vi liiggerupp vh fastighetsstrategi i fmmtiden, Om
projektet faller vil utkan iiven andra omriden bli
intressant att etablera sig i. Tvi ornriden av s?irskilt

intresse erAxelsberg och Lovholmen. Om framtida
verksamhet ska bedriyas her meste ockse frigan hu-
ruvida dettakan ske i linade/delade lokaler utredas.

An vixla vart fastighetsinnehav fren lgda, tradi-
tionella kyrkobyggnader till inhyrda niirkyrkor dr

dock inte aktuellt. Den svenskkyrkliga medlemmens

relation till kyrkan iirofta en relation tillsjAlva bygg-

naden. Att frlntrida sig sina klassiska kyrkobyggna-
der vare en retratt fren det offentliga rummet. Innan
denna etgerd vidtas borde andra besparingsalterna-
tiv prdvas. Detta kommersannolikt inte att behova

dvervigas inom if rigavarande tioersperiod.

Uthyrning: lrn annan friga som vtcks av materi-
alet lilorn yikan ha en hitgre nyttjandegrad av vira
lokalcr dclar av 6ret. Den iiversikt vi nu har gjort

yisar att flcra av vera verksamhetslokaler star i prin-
cip tomma under sommarhalvlret. Vidare harvi
flera dagar i veckan lokalersom stlr tomma under
helgcrna. Finns det en markoad att hyra ut dessa

lokaler, ftir pengar eller ftlrgoodwill? Under zozz
ska denna fi ega att beledas av kyrkoredets fastig-
hetsutskott.

Om utlrylning 6vervlgs bdr even en yidare utred-
ning f6retas om hur mycket en timmes yerksamhet

kostar i vh'a lokaler, samthur ett sAdant mattska
riiknas fram.

Milj6 och energi: Betraffande milioprverkan ar
ftirsamlingen inne i en diplomeringsprocess enligt
kyrkans rniljddiplomering. I detta arbete diskute-
ras hrlr om fiirsamlingen skulle kunna producera
sin egen fiirbrukningav energi. Aven detta bdrvara
fttremllfdr en framtida utredning. I nuleget produ-
cerar ftirsamlingen ca z9o MW genom sina andelar i
Kyrkvinden. Kunde man hitta elt satt att producera
de resterande 5o MW man fdrbrukar genom t.ex,

solceller? Denna friga ska utredas av kyrkorldets
fastighetsutskott under zozz. Under perioden kom-
mer aven mycket att hiinda pl elbilsfronten. For-
samlingen meste herocksd ftirhllla sig till behovet

av infrastruktur ex. laddstolpar.

Ekonomioch investeringslage: Tr€ stora reno-
veringsprojekt avslutas zozr-zz. Uppenbarelsekyr-
kans fasadrenovering, ny orgel och Grdndals ktrl-
larplansrenovering. Vird- och underh6llsplan fi nns

ftir fastighetsbestendet i stort och vitycker oss ha en

god bild av vilka ytterligare renoveringsprojekt vi
stir inftir pe tio ars sikt. Det stairsta krnda proiekt
som liggerframfbr oss inom tiolrsperioden Ir Up-
penbarclsckyrkans takrenovering. En outredd post

5r emellertid vlra viirmesystem der en grundligare

besiktning mlste komplettera vlrd- och under-
hlllsplanen. Detta arbete ska ske senast 2023.

Andam6lsenlighet : Utredningen om iinda-
mllsenlighct och tillginglighet har visat att en av

barnlokalerna i Uppenbarelsekyrkan, Krubban,har
tillgAnglighetsprobtem. Detta Ir nagot som maste

utredas vidarc. Kan lokalen anpassas eller mlste
verksamheten omdisponeras i huset? llo referens-
grupp ska bildas under zozz och en itg6rdsplan ska

presentcras till budgetberedn ing infdr zozj. Aven

Kvarterskyrkan pl kajens samtalsrum ses iiver i
samband med detta.
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9 Atgardsplan
lJn hillbar kyrklig verksamhet ska beakta ftiljatde fyra Pcrspcktiv:

Fastighct s niissig hdllborhet = F

Vira fastigheter niste vara andamAlsenliEa,

elergieffektiva och i god kondition.

Ve rkso nh e t sn ii ssig hd I lbar h e t = V

Virverksanthet miste vara releYant utifren vlrt
fdrsamlingsundellag och vlrt uPPdrag att vara

kyrka.

Ekonouisk hfillbarhet = E

Vflr ekonomi mlste vara i balans

Pdverkan pd barns viilbeinnonde = B

Alla fdrendringar av ovansteendc miste

beakta eventuell pSvetkan pi barns

rettigheter och vIlbefi nnande.

Mliilig nyetablering:
hdg plverkan

medel Ej tidsatt

Uthyrning lnventera marknad fdr
uthy.ning

medel 2022 Mdjlig intEkt
l5q plverkan

Energi Utred solceller medel 2O23 lnitialkostnad: hdg

lnvesteringsbehov Besiktning av vErmesystem h6g 2023 Llg p6verkan

Andamrlsenlighet Utred tillg:ingligheten i
Uppenbarelsekyrkans barnlokal

hctg 169 plverkan

Tid fiir
etglird

Ekonomisk plverkan

Svenska kyrkan *

,&,u at"/F- ANt\T\

HAG ERSTEN

UtredningsomrAde Atgera Prioritet

Relevans Utvardera Vestertorps-
projektet

2022


