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Apelvikshöjds kyrka invigdes onsdag 24 maj 1989. Många människor har
sedan dess samlats till bön och gemenskap i kyrkan på Apelvikshöjd. Under
många år har antalet kyrkobesökare varit fler än vad som kyrkorummet varit dimensionerat för. Efter 25 år var hela fastigheten sliten, ventilation och
uppvärmning underdimensionerade och lokalerna för trånga.

Beslutet

Kyrkofullmäktige beslutade 2016 att genomföra en omfattande renovering
och tillbyggnad av Apelvikshöjds kyrka. Bygget har pågått under ett år, från
augusti 2017 till augusti 2018. Befintliga lokaler har omdisponerats och
man har byggt till ytor för gemensamhetsutrymmen och arbetsplatser. Apelvikshöjds kyrka omfattar nu ca 840 kvm, varav tillbyggnad om ca 150 kvm.

Förändringar

Nybyggnation av gemensam
entré har ersatt de tidigare
två entréerna och ger plats
för kapprum, toaletter och
uppehållsyta. Klockstapeln
har flyttats ut från innergården till en mera synlig plats i
tomtens nordöstra hörn.
Kyrksalen har förändrats
genom att vikväggar tagits
bort och väggen öppnats
upp. Tidigare sakristia och
prästrum är nu en del av kyrksalen vilket ger plats för fler kyrkobesökare.
Sakristian har flyttats till ytorna där de tidigare toaletterna fanns.
Köket har rustats upp och samlingssalen har blivit lite större. Utanför
samlingssalen har byggts ett stort trädäck.

Åt norr har det gjorts en tillbyggnad med fem arbetsplatser.
Kyrksalen har kompletterats
med fyra nya kyrkbänkar. I samlingssal och studierum har nya
möbler anskaffats.

Under ytan

Helt ny installation av ventilation, uppvärmning, VS och el
har gjorts. På byggnadens södra
tak har en solcellsanläggning om
ca 20 kW installerats. Från slutet av juni till början av augusti
har solcellerna producerat cirka
5 000 kWh.

Utsidan

Utvändigt har den gamla fasaden rivits och en ny fasad utförts Pelarna på det nya fotot visar var den gamla
glasväggen fanns och var sidoväggen till
enligt tvåskiktsmetoden. Papp
och läkt på tak har bytts ut och sakristian var. Nu finns det plats för fler i kyrkan.
kors och kyrktupp har förgyllts.
Dessutom har tomtmarken
gjorts mer tillgänglig för funktionshindrade. På grund av sommarens torka
kommer plantering att utföras senare i höst.

När det nya fotot togs var kyrkbänkarnas dynor ännu inte på plats. Visst märks det att
kyrkorummet blivit större.

Genomförare

En projektgrupp utsedd av
kyrkorådet 2015 har hållit i
processen från förprojektering till genomförande, med
Stefan Norberg som församlingens beställarombud.
Projektgruppen anlitade Håkan Markgren som arkitekt
och Emma Johansson, WSP
Varberg, som projektledare.
Byggprojektet har genomförts som en samverkansentrepenad, med Serneke
Bygg AB som huvudentrepenör, samt en mängd olika underentrepenörer.
Total kostnad för projektet uppgår till ca 30 Mkr inklusive inventarier.

Framtiden

När Apelvikshöjds kyrka åter tas i bruk med en högmässa 19 augusti 2018
är förhoppningen att de renoverade lokalerna ska kunna användas i många
år för bön och gemenskap. Nu finns det plats för fler, och det får gärna fortsätta att vara trångt.

