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På Täby församlings webb - www.svenskakyrkan.se/nytt-aktivitetshus - finns information om projektet. 
 
TÄBY FÖRSAMLING 

POSTADRESS: Box 208, 183 23 TÄBY    

BESÖKSADRESS: Tibble kyrka och församlingsbyggnad, Attundavägen 3 vid Täby c 
TELEFON: 08-580 035 00     E-POST: tabyforsamling@svenskakyrkan.se  
WEBB: www.svenskakyrkan.se/taby 

 

Till boende i närheten av Täby kyrka  
 
Täby församling bygger ett nytt miljövänligt aktivitetshus på Kyrkvägen 10 i Täby kyrkby.  
Det blir bland annat café, fritidslokaler för skolbarn och möteslokaler för föreningar, 
organisationer och företag. I samband med byggnationen kan det förekomma vissa 
störningar. 
 
Äldre byggnad byts ut mot miljövänlig 
På platsen för Eviga ljusets kapell kommer Täby församling uppföra ett aktivitetshus. Eviga ljusets 
kapell tillhör en äldre generation byggnader vad beträffar konstruktion och kommer därför att rivas. 
För att uppfylla modern standard bygger Täby församling i stället ett funktionellt aktivitetshus med 
fokus på minsta möjliga klimatpåverkan kombinerat med bergvärme och solenergi för en låg 
driftsekonomi.  
 
Café 
Mitt i huset byggs ett atrium med ljusinsläpp från flera väderstreck. Där kommer det att finnas ett café, 
som är tänkt att vara själva hjärtat i huset och en samlingspunkt för människor i närområdet, samt 
skapa arbetstillfällen för en extern utförare att driva caféet. 
 
Täby växer - möteslokaler behövs 
Aktivitetshuset blir tillgängligt för uthyrning. Här kan föreningar, intresseorganisationer, kommunen, 
företag med flera hyra lokaler i olika storlekar, något som i dagsläget behövs i Täby kyrkby. 
 
Byggstart maj 2018  
Arbetet beräknas börja under april/maj månad 2018. Det innebär byggnadsarbeten som medför en del 
buller i samband med till exempel rivning och pålning, men förhoppningen är att arbetet ska gå 
smidigt. 
 
Invigning sommaren 2019 
Invigningen av huset är planerad till sommaren 2019.  
 
Mer information 
För mer information kontakta Michael Öjermo, kyrkoherde, tel. 08-580 036 01,  
mejl: michael.ojermo@svenskakyrkan.se, eller Tomas Eriksson, kyrkogårds- och fastighetschef, 
tel. 08-580 035 58, mejl: tomas.jo.eriksson@svenskakyrkan.se. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
 
Michael Öjermo, kyrkoherde i Täby församling 


