Så här kan det stora öppna rummet i badet med namnet Källan komma att se ut,
enligt en illustration. Illustration: Johan Sundberg Arkitektur AB

Grönt ljus för andligt spa på Åkersberg
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HÖÖR Ett andligt spa med behandlingar för både kropp och själ. Det vill Stiftsgården
Åkersberg erbjuda sina gäster. Nu har man fått bygglov för mångmiljonsatsningen.

– Den 4 maj hoppas vi kunna sätta spaden i marken, säger stiftsgårdschefen Pelle Sundelin.
Det var i oktober som SkD kunde berätta om planerna på ett andligt spa med arbetsnamnet
”Sinnenas Hus”.
I dagarna sade miljö- och byggnadsnämnden ja till bygglovet.
– Det finns en väldigt vacker gammal ek som vi gärna ser att den får vara kvar. Annars ser vi
det här som en mycket positiv satsning, säger Kenneth Kallin (MP) ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden.
Tretton grannar har hörts i ärendet. Av de som svarat har två ställt sig negativa utan
motivering.
– När det gäller den gamla eken har vi tagit önskemålen i beaktande och flyttat byggnaden
något. Vi är inte ute efter att såga ner några träd, säger Pelle Sundelin

Byggnaden på 700 kvadratmeter kan börja byggas tidigast i maj och
beräknas stå klar i augusti 2018. Den nya byggnaden ska bland annat
innehålla pooler, samtalsrum och meditationsrum.
Pelle Sundelin har tidigare sagt till tidningen att man ska erbjuda ett par bastuutrymmen, två
till tre olika pooler och upplevelseduschar, där kanske vatten droppar från taket som om man
befann sig i en regnskog.
Sundelin har värjt sig mot att kalla satsningen för ett spa men verkar ha ändrat sig något.
– Alla får en bild när det kallas spa. Vi vill också koppla ihop nyttjandet med meditationer.
Men kanske är det ändå ordet spa som folk kommer att använda, säger han.
Sinnenas Hus har varit ett arbetsnamn. Två möjliga namn på anläggningen som Pelle
Sundelin nämner är ”Frihetens Spa” och ”Andrum”.
Finansieringen på 30 miljoner kronor ordnas genom ett lån från stiftsstyrelsen.
Stiftsgården räknar med att göra ett antal nyanställningar när byggnaden står klar som till
exempel kroppsterapeuter

