Pelle Sundelin, chef för Stiftsgården Åkersberg, styrelseledamoten
Gunilla Bengtsson och biskop Johan Tyrberg tog första spadtaget för
spaanläggningen som ska stå klar i september nästa år.
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HÖÖR En kommersiell satsning utan krav på vinst men som ska bära sina kostnader. Så är det tänkt
med spaanläggningen Andrum som Stiftsgården Åkersberg nu påbörjar. Med vid gårdagens byggstart
var biskop Johan Tyrberg som hyllade initiativet
Första spa(d)taget hade Stiftsgården skämtsamt kallat gårdagens happening.
När biskop Johan Tyrberg, styrelseledamoten Gunilla Bengtsson och chefen för Stiftsgården
Åkersberg Pelle Sundelin tog första spadtaget sjösatte man en satsning i storleken 30 miljoner
kronor.
Huset på runt 700 kvadratmeter kallat Andrum ska innehålla olika sorters bastu, inne- och utepooler,
duschlandskap, behandlingsrum, liggplatser och en mindre restaurang.
– Vi gick till banken som sa ja till ett lån på hela summan. Sen kan det visa sig bli dyrare än 30
miljoner beroende på vilket möblemang vi väljer, säger Jens Malmhagen, som är driftschef på
Åkersberg.
I sitt tal pratade biskop Johan Tyrberg om att det inte går att dela upp det kommersiella och det kyrkliga.
– Vi är andliga och vi är kroppsliga. Att utöka den här anläggningen är inte antingen eller. Andrum är
något många frågar efter oavsett om det är församlingar, företag eller privatpersoner, sade Johan
Tyrberg.
Brukar du själv besöka olika spaanläggningar?
– Lite grann har jag gjort det. Efter hårt arbete kan jag tycka om att vila och bada
bastu, säger Johan Tyrberg. Gunilla Bengtsson som suttit med i Stiftgårdens

styrelse sedan sent 1990-tal berättade om händelserika 20 år.
– Vi sålde Ekeliden som var en stor grej och nu sista året har det varit många turer med en
spaanläggningen.
– Stiftsgården Åkersberg är inte vilken verksamhet som helst. Att arbeta efter kyrkans värderingar
och samtidigt vara kommersiella. Det är en balansgång som inte varit så lätt, sade Gunilla
Bengtsson.
Nu fortsätter bygget med full hastighet och den 15 september nästa år ska det vara invigning. Chefen
för Stiftgården Pelle Sundelin har förhoppningar om att man blir klara tidigare än så.
Bygget har redan fått konsekvenser i den vackra parken. Tre till fyra ekar har fällts i samband med
schaktningen. En ek har man försökt rädda genom att flytta byggnaden två meter.
– Det är några ekar som har försvunnit. Det blir ett sår i parken som vi helar med den här byggnaden.
Och vi kommer att plantera nya träd, berättade arkitekten Johan Sundberg som ritat Andrum.
– Det blir fruktträd eller något helt annat som vi kommer plantera. Det är inte helt bestämt, säger Pelle
Sundelin.

