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Nu har Turebergskyrkan fått en ”klockstapel” 
Strax före jul invigdes ”klockstapeln” vid 
Turebergskyrkan.  I och med det är 
Turebergskyrkans exteriör nu komplett. 
”Klockstapeln” kom på plats två år efter kyrkans 
invigning.  
 
”Inspirerad av Giottos kampanil i Florens har 
konstnären Carl Magnus skapat ett klocktorn som 
pryder Turebergs park några meter framför ingången till 
kyrkan och Café Blå. Den är 6 meter hög, tillverkad av 
varmvalsad plåt och står på en granitsockel. På ytorna 
finns ett tusental laserskurna korsformer samt monogram 
och även symboler för islam och judendom. När mörkret 
faller lyser tornet genom de skurna symbolerna. Överst på 
klocktornet finns ett tredimensionellt inifrån belyst kors”, 
berättar Gunnar Lamin (S) gruppledare i 
kyrkofullmäktige. 

 

 
”Klockorna då? Svaret är att det är en 
klockljudsanläggning som sprider klockklangen både 
utåt omgivningen och in i kyrkan”, avslutar Gunnar 
Lamin. 
 
Kontakta gärna: 
gunnar.lamin@comhem.se  

  

Ny kyrkoherde ska rekryteras – Anders Roos går i pension 
2014 
Anders Roos, kyrkoherde för Sollentuna 
församling sedan ca tjugo år, går i pension under 
2014. Rekryteringen av ny kyrkoherde startar nu. 
Steg 1 är att göra en beskrivning av hur 
församlingen ser ut idag och vilken utveckling 
som ligger framför. Därefter ska kraven på den 
nya kyrkoherden formuleras 
 
”Under Anders Roos tid som kyrkoherde har mycket 
förändrats i församlingens omvärld och likaså inom 
församlingen. Församlingsstrukturen med fyra distrikt är 
sig visserligen lik, men t.ex gudstjänster, musik, 
ungdomsverksamhet och ideellt arbete har förändrats. 
Framför allt har två nya kyrkor byggts, . Gamla 
Kummelby kyrka revs och S:t Eriks kyrka används nu 
bara sporadiskt”, berättar Gunnar Lamin (S) 
gruppledare i kyrkofullmäktige. 

 
”Sollentuna är en stor församling med ca 40 000 
medlemmar och ett hundratal anställda. Nya 
bostadsområden byggs eller planeras. Den sociala 
situationen är dålig för många i Sollentuna. Det innebär 
att diakoni är den verksamhet i kyrkan som vi 
socialdemokrater vill främja mest av allt” säger 
Gunnar Lamin. 
 
”Det finns anledning att återkomma till den här 
processen. När året är slut bör det vara klart vem som 
blir den nya kyrkoherden i Sollentuna”, avslutar 
Gunnar Lamin (S). 
 
Kontakta gärna: 
gunnar.lamin@comhem.se  
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Formaliafylld dagordning på årets första 
kyrkofullmäktigemöte 
Den 21 februari hölls årets första 
kyrkofullmäktigemöte i Edsbergsskyrkan. Mötet 
var raskt avklarat på knappa timmen. På 
dagordningen stod i stort sätt bara formella 
ärenden.  
 
Några av de ärenden som fanns med på 
dagordningen var beslut om antalet ledamöter i 
kyrkofullmäktige under nästa mandatperiod, 
information inför kyrkovalet och val respektive 
upphandling av revisorstjänster. 
 
Det kanske viktigaste beslutet på 
kyrkofullmäktige var revidering av Sollentuna 
församlingsförfattningssamling. Det handlar om 
hur församlingen ska styras framöver. Arbetet 

 
med att ta fram den nya författningssamlingen 
har letts av Rolf Hagstedt (S), ledamot i 
kyrkorådet, som också fick ansvaret för att 
föredra den nya författningssamlingen för 
kyrkofullmäktige.   
 
Kontakta gärna: 
roger.sjoberg@sollentuna.se  

 

”Hänt i församlingen” – notiser från kyrkopolitiken
Den 15 september är det dags 
för kyrkoval. Då sker för oss 
som bor i Sollentuna val till 
Sollentuna församling, 
stiftsfullmäktige i Stockholms 
stift och till kyrkomötet. 
Förtidsröstningen börjar den 
2 september. Vi återkommer 
med mer information om 
kyrkovalet längre fram! 

Kyrkorådet beslut vid sitt 
sammanträde i början av 
februari att uppdra åt 
kyrkoherden att bilda en 
arbetsgrupp, eventuellt med 
en extern konsult, för att 
utvärdering av S:t Eriks 
kyrkas framtid.  Sedan 
Turebergsskyrkans i 
färdigställande har S:t Eriks 
kyrka i stort sätt bara använts 
till förrättningar, konserter 
och enstaka gudstjänster. 
Utvärderingen ska vara klar 
under hösten 2013 då beslut 
ska fattas om kyrkans 
framtida användning. 
 

Kyrkorådet beslöt vid sitt 
sammanträde i början av 
februari att tillsätta en 
arbetsgrupp för en ny 
piporgel i Sollentuna kyrka. 
Enligt tidigare beslut så skulle 
1 miljon kr avsättas årligen i 
budgeten för detta ändamål. 
Så har dock inte skett varje 
år. Arbetsgruppen har 
tillkommit på initiativ av Rolf 
Hagstedt (S) som är 
ordförande i Sollentuna 
kyrkas distriktsråd.  
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