
PROJEKT: RENOVERING 2021
Efter en tids arbete kan församlingsledningen presentera vårt förslag till församlingen 
om renovering i kyrksalen. Redan i November när vi i församlingsledningen planerade 
övergripande inför 2021 fanns tanken om en renoveringsplan till sommaren. Men i och 
med det rådande läget kring pandemin, inser vi att vi har en möjlighet att ta vara på 
tiden då mycket ställts på paus. 
 Inför 2021 väntar ett 160 års firande. Bara det känns väldigt roligt och det ska vi 
fira stort. Därför känns det väldigt spännande att tänka oss en nyrenoverad kyrkolokal 
inför det.
 I dagsläget har vi bänkar som är i stort behov av renovering. Antingen slänger 
vi bänkarna och köper stolar eller så renoverar vi alla bänkar. Vi har även en plattform 
som är sliten med en planlösning som inte är funktionell i dagsläget. Ljudutrustningen 
är idag placerad ovanpå scenen, vilket gör att kablar ligger utspridda, detta medför en 
känsla av att det är stökigt. Vi har högtalare som är överdimensionerade för lokalen 
och tar stor plats. Vår projektor börjar även “gå på sista versen“.
 Vårt mål med projektet är att skapa en funktionell möteslokal som tar fram 
lokalens särprägel samtidigt som den är modern i sin utformning. 
Det vi vill föreslår är att renovera samtliga bänkar, det innebär att sätta nytt tyg samti-
digt som vi reparerar bänkarna. Planen är att använda oss av ett mörkare grått tyg och 
måla om bänkarna till en ljusare grå färg. Plattformen kommer att konstrueras med 
trappsteg längs med hela scenen för att skapa en känsla av tillgänglighet och öppen-
het. Tanken är att även sätta en ny grå matta som kommer vara i liknande färg som 
på tyget på bänkarna för att skapa ett enhetligt uttryck. Alla kablar kommer dras om,  
vilket gör att vi kommer kunna ha så kallade ”brunnar” där vi kan gömma kablarna. Pro-
jektet innehåller ett nytt högtalarsystem som är anpassat för den lokal vi har. 
Hörselslingan kommer även att ses över så att en fullgod funktion uppnås. Vi önskar 
även att förbättra bildtekniken avsevärt genom att ersätta projektorn med två skärmar 
som är beskriva i projektmålet. Dessa är flexibla för olika typer av event, till exempel 
friluftsgudstjänster, konserter och möten. 
 Vi tror att det är rätt i tiden att göra detta nu, allt arbete kommer ner till vilka vi 
har som kan arbeta med detta och där kan vi meddela att Emanuel Lindberg kommer 
vara arbetsansvarig för plattformen och Allan Lindgren blir ansvarig för bänkarna. 

SIDA 1

Församlingsledningens förslag är att de medel som under året insamlats till buffertkon-
to och sparkonto är avsedda för och behövs för satsningar och ekonomisk stabilitet i 
församlingens normala verksamhet. Det föreslagna renoveringsprojektet är ju en väl-
behövlig större satsning för mångårig nytta och glädje. Därför är förslaget att finansie-
ra detta projekt med ett lån på 200 000 kronor med en månadskostnad för ränta  och 
amortering på ca 3000 kronor under 6 års tid. Räntesatsen ligger i dagsläget på ca 4 %. 
Extra amortering för att minska lånet kan enkelt göras när vår ekonomi så tillåter.
Detta upplägg motsvarar den månadskostnad vi har för vårt nuvarande lån som löper 
ut i mars 2021.

FINANSERING

VÄND SIDA



SIDA 2

§1 Mötets öppnande

§2 Genomförande som uppfyller stadgarna,                                                   
 Sekreterare Gun Molander Lindahl

§3 Mötet pålyst enligt stadgarna

§4 Till justeringsmän tillika röstgranskare är valda församlingens revisor 
 Tomas Jakobsson och revisorsuppleant Lennart Lindström

§5 Medlemsvälkomnande av döpta i församlingen 25 okt: Selma Lindberg, Hilda  
 Andersson, Lydia Andersson och Josef Lindberg

§6 Projekt: Renovering 2021

§ 7 Mötet ajourneras till jan 2021 för del 2

Nu genomför vi ett församlingsmöte på ett sätt som aldrig tidigare skett i församlin-
gens historia! Vi har en Världsomfattande pandemi som även drabbat Sverige hårt. 
Eftersom alla måste förhålla sig till de restriktioner som gäller har församlingsledningen 
planerat ett genomförande av detta församlingsmöte på ett sådant sätt att församlin-
gens stadgar uppfylls utan att vi träffas i en fysisk samling.
 Enligt § 7 i stadgarna har varje medlem en röst. Vidare säger denna paragraf att 
”all röstning sker med acklamation om inte annat påyrkas”
Under nuvarande omständighet kan endast rösträkning användas. Alla medlemmar 
som vill rösta kan göra det antingen via vår hemsida eller med telefonkontakt med 
pastor eller ordförande. Mer om det nedan.
• Mötets pålysning är gjorda enligt stadgarna.
• Till justeringsmän är valda revisor och revisorsuppleant.
• Församlingens valda sekreterare är protokollförare.

FÖRSAMLINGSMÖTE

Röstning
För att lämna din röst på §5 och §6 kan du göra på tre olika sätt. 
1. Gå in på Salemkyrkan.se/renovering2021 och lämna din röst där. 
2. Sms:a din röst till antingen Pastor Alexander Gullersbo - 070 276 64 56 eller Ord-
förande Allan Lindgren - 070 322 17 48. 
3. Ring och berätta vad du röstar till de ovan nämda.

Röstningen kommer på hemsidan att vara öppen fram till söndag, 13/12.  

Länk till församlingsmöte-online kommer via mail. 
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