Nytt ungdoms- och
mötesrum i församlingen
Inredning av vinden i församlingshuset

Bakgrund
Det saknas en inspirerande och
anpassad lokal där församlingens
olika ungdomsgrupper kan ha sin
verksamhet i



Församlingen har behov av ett
funktionellt mötesrum med lite fler
sittplatser. Under perioder när
församlingens olika grupper har haft
mycket aktivitet har det
vardagskvällar varit trångt.







Inredning av vinden har länge varit påtänkt men det har varit en utmaning att
klara brandkraven, bl.a. behov av separat extra utrymningsväg.
Vinden har en stor yta och takhöjd och är sedan tidigare isolerad. Efter en
ombyggnation med inredning (bl.a minikök och ventilation) och möblering fås
ett fint utrymme för församlingen att använda för lång tid framåt.

Planering


2019 – brandingenjör samt arkitekt med
kulturvärdeskompetens anlitad



2020 vår – bygglov sökt och beviljat



2020 höst – upphandling av byggfirma



2020/2021 vinter – byggnation



2021 vår – inredning



2021 sommar – invigning

Ekonomi


Viktiga upprustningar har skett i församlingen de senaste
åren, som nya ventilationssystem och renovering av
kyrkorummet i Västervik. Församlingens ekonomi är god
och det finns nu utrymme för förbättring av samlingslokaler.
Inredning av vind har bedömts vara mest prioriterat.



Byggnationskostnad uppgår till ca 1,6 miljoner kr. I det ingår
också utbyggnad av brandlarm i hela församlingshuset.



Projektet beräknas få externa bidrag för mellan en till två
tredjedelar av byggkostnaden. Dels direkt från stiftet och
dels från Myndigheten för stöd till trossamfund

Insamling
Församlingen behöver stöd för att kunna bekosta inredningen av vinden. Vi vill
köpa in rejäla möbler och utrustning som exempelvis projektor och ljudsystem. Vi
vill även ha utrymme till inredningsförslag som kommer från ungdomarna själva.

Hjälp till med ditt bidrag - swisha till församlingens nummer:
123 075 2303 (meddelande ”inredning vind”)

Det går också bra med överföring till församlingens bankgiro 5311-3536 (märk då
betalningen med “inredning vind” ).
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Skisser från övre hallen
- vy mot balkongen. Man ser glasväggen och den nya trappan

PLAN 2 - PERSPEKTIV Räddningstjänsten
1

har följande krav:
1. det måste finnas två utrymningsvägar
från en samlingslokal. Därför måste en
ny trappa göras till/från vinden.

PLAN 2 - PERSPEKTIV 2

2. övre hallen
måste delas i två
brandceller så att
en brand kan
begränsas.
Därför måste en
brandsäker
glasvägg
placeras i övre
hallen.
FREDRIKSSON
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PLAN 2 - PERSPEKTIV 3

PLAN 2 - PERSPEKTIV 4

KV ARKITEKTEN 4
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Skisser från nya vinden

PLAN 3 - PERSPEKTIV 1

Nedgången vid gamla trappan

PLAN 3 - PERSPEKTIV 2

Dörren ut mot den nya trappan
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