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Titti Sjöblom drog rekordpublik 
på onsdagsträffen den 26 februari. 
Hela 125 personer kom för att 
lyssna till henne och Ehrling Elias-
son när de framförde ett program 
kring Tittis mamma, kallat Alice 
Babs - mamma och idol.

Akalla kyrka säljs
Nu har kyrkofullmäktige beslutat att 
sälja Akalla kyrka. På sitt möte den 10 
mars togs beslutet i enlighet med det 
förslag som kyrkorådet enhälligt tagit.

– Vi lämnar inte Akalla utan all den 
verksamhet som vi bedrivit där kom-
mer att !yttas till Kista kyrka. Vi drar 
inte ner på verksamhet, däremot drar 
vi ner på kostsamma ägda lokaler, sä-
ger kyrkoherde Jerker Alsterlund. Vi 
kommer också att överväga fortsatt 
verksamhet i andra lokaler i Akalla.

Jimmy Dahllöf som är ordförande 
i kyrkorådet tar upp de ekonomiska 
aspekterna och framtiden. – Svenska 
kyrkan måste anpassa sig till den ek-
nomiska verklighet som råder. Vi har 
gjort omfattande ekonomiska analyser 
och konsekvensbedömningar så vi har 
haft ett bra och välgrundat beslutsun-

derlag. Den årliga driften av Akalla 
kyrka motsvarar över två heltidstjäns-
ter per år. Det "nns också stora under-
hållsbehov i Akalla kyrka. Vi anser att 
det gagnar församlingen väl att nu fat-
ta ett beslut om försäljning istället för 
att inom några år besluta vilken perso-
nal som ska minskas.

Även Holger Pettersson, ordförande 
i kyrkofullmäktige, är nöjd. Han säger 
att han är mycket tillfreds med detta 
beslut som tagits för församlingens 
bästa och att alla, såväl förtroendeval-
da men också anställda, insett allvaret 
i frågan.

Vilka som ska köpa kyrkan är i 
dagsläget inte klart men intressenter 
saknas inte. Där tar församlingen hjälp 
av mäklare.

Spånga-Kista församling ska nu sälja Akalla kyrka.

Den 22 februari, lagom till faste-
kampanjens start, ordnade inter-
nationella gruppen brödförsäljning 
i Kista kyrka. Till årets insamling, 
Stå på modets sida, kunde vi  
skänka 2 040 kronor från bröd-
försäljningen. Ett stort tack till er 
alla som var med och bidrog med 
bullar, limpor och annat gott!
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Lena Mårtenson Tingstam
Ur Församlingsbladet nr 2/2020 
- hållbar fastighetsförvaltning, försäljning av Akalla kyrka


