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Kyrksalen- vår vision

Vår bön att kyrksalen ska bli en plats 

där människor får möta Gud och får 

sina liv förvandlade!

Vår kyrksal skall inbjuda till gemenskap för alla 

generationer. 

Vår kyrksal skall vara attraktiv, inbjudande och 

funktionell nu och lång tid framöver.

Vår kyrksal skall vara flexibel och möjliggöra 

olika typer av samlingar, för alla generationer.

Vår kyrksal skall som i sin fulla utformning 

kännas som en enhet, tillsammans med både 

sidosal och cafe.
Inspirationsbild



Kyrksalen
Nya förutsättning som kräver nya 
idéer och lösningar

Mindre scen
Större närhet till scenen
Fler sittplatser skapas
Brandväg krävs, mellan scen/dopgrav

Sidosalen
Integreras med kyrksalen till en enhet

Caféet 
Möblering som ger möjlighet att integrera m 
kyrksalen, en enhet 

Flexibilitet
Flexibilitet kräver lätthanterliga möbler. De nya 
sittsektionerna ej förenliga med befintliga 
bänkar

Inspirationsbild



Kyrksalen
Projektidéer och önskemål 

Akustiken – mer absorbenter behövs!

Heltäckningsmatta på scenen

Absorbenter på väggar?

Stolar istället för  bänkar

Stolar med klädda sitsar/ryggar för akustik och 

komfort. 

Flexibilitet - Lätta och flyttbara. 

Bänkarnas storlek ej anpassad för de nya 

sittsektioner som krävs. 

Tegelväggen

Tre alternativ för att skapa enhet med övrig ny fräsch 

layout; målning, putsning eller vannputsning i ljusgrå 

nyans
Inspirationsbild Vallersvikskyrkan



Kyrksalen
Stolar istället för bänkar

COM – multistol från Ergona

Klädd sits och klädd rygg

Mörkgrått, melerat slitstarkt tyg

Spira stolarna återanvänds i caféet, även 

de som är i Vinga.

Offererat pris

1 272 SEK/st ex moms inkl

kopplingsbeslag 

500 stolar = 604 000 SEK ex moms

Stolar för både kyrksal och Vinga
Inspirationsbild COM stolar



Kyrksalen
COM – multustol från Ergona



Kyrksalen
Tegelväggen

Ekonomi

Målning

Putsfärg som möjliggör putsning i senare sked.

20 000 SEK – färg, utrustning samt ställning

Vi gör arbetet själva under ca 3 lördagar

Putsning

Slätputsning + målning

140 000 SEK – putsning, målning samt ställning

Skanska ansvarar för putsning, vi målar själva

Vannputsning

Vannputsning (se bild) + målning

120 000 SEK – vannputsning, målning samt ställning

Skanska ansvarar för vannputsning, vi målar själva

Inspirationsbild



Kyrksalen

Arbetsprojekt – Tidsplan

Skisser och planering pågått under lång tid

Församlingsmöte 7/3 

Samtalskväll med möjlighet till frågor och 

diskussion

Beslutsmöte 28/3

Samtalskväll med möjlighet till frågor och 

diskussion

Frågor och kommentarer är välkomna,  

skickas till info@frolunda.pingst.se Inspirationsbild - Vallersvikskyrkan


