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I spånga-kIsta FörsamlIng har vi många hus som be-
höver omfattande renoveringar. Ungefär 100 miljoner skul-
le behövas under de kommande 10 åren för att få framför 
allt Spånga kyrka, Spånga församlingshus och Akalla kyrka 
i bra skick.

– Det är pengar vi inte har, säger kyrkoherde Jerker Al-
sterlund. Därför satsar vi nu tre miljoner på att projektera 
och bestämma vilka fastigheter som vi vill behålla och vilka 
vi eventuellt bör sälja eller bygga om på annat sätt.  

– Det !nns förstås många olika alternativ som vi ska titta 
på. Vi kan riva Spånga församlingshus och bygga bostads-
rätter där som vi säljer och !nansierar underhållet av den 
medeltida Spånga kyrka med. Pengarna kan vi också använ-
da till att bygga nya verksamhetslokaler intill Spånga kyrka. 
En annan möjlighet är att sälja Akalla kyrka. Oavsett hur 
vi gör så väcker det många känslor. Människor är bundna 
till kyrkor och hus som funnits i stadsbilden i årtionden och 
som de vistats mycket i, fortsätter han.

en oro som !nns bland många Spångabor är att de vid 

Satsning för framtiden

gruppFörsändelse tIll hushåll

en rivning av Spånga församlingshus kommer att förlora en 
stor samlingslokal där t.ex. Spånga pensionärsförening har 
många sammankomster. Men oron är till viss del obefogad. 
Vår tanke är att församlingen har lokaler även i det nya 
huset, både stora och små. Frågan är komplex då det sam-
tidigt sker förändringar i detaljplanen för Spånga centrum 
och dess närhet.

kyrkoFullmäktIge beslöt enhälligt den 13 mars att 
fastställa kyrkorådets förslag om att satsa tre miljoner kro-
nor under 2019 och fyra miljoner kronor för 2020 till att 
projektera inför framtiden. Församlingen kan på så sätt för-
bereda sig så att vi slipper ta ett akut beslut i framtiden.

Men det dröjer innan beslut ska tas. Projekteringen bör 
vara klar i början av 2021. Först då får vi ett underlag till 
beslut om vad som ska göras med alla fastigheter försam-
lingen äger och förvaltar. Ett beslut som ska vara bra för 
hela församlingen.

Mer information och dokument hittar du på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/spanga-kista

vi väljer ett hållbart fastighetsperspektiv
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