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– Lämnar Skepplanda församling efter 28 år
SKEPPLANDA. Åke 
Reinholdsson tog förra 
söndagen ett varmt-
farväl av församlings-
borna i Skepplanda.

I 28 år har han bott 
och arbetat på orten.

– Jag har varit privi-
legierad och tacksam-
het dominerar mina 
innersta känslor, säger 
Åke Reinholdsson till 
lokaltidningen.

Åke Reinholdsson har sina 
rötter i Marbäck utanför Ul-
ricehamn. Uppväxten skedde 
på en gård som hans farfars 
far skapade och som sedan 
gick i arv under fyra genera-
tioner.

– Jag var den sista i släk-
ten att äga gården. Den förste 
augusti såldes gården och jag 
lämnade över nyckeln, berät-
tar Åke.

Samma helg som den stora 
avtackningsceremonin skulle 
äga rum fick Åke Reinholds-
son besked om att hans pappa 
avlidit i en ålder av 92 år.

– Budet om pappas död 
kom på lördagsmorgonen. 
Visserligen hade han varit 
dålig tidigare, men beskedet 
kom ändå ganska överraskan-
de för oss, säger Åke Rein-
holdsson.

Åkes pappa var liksom hans 
farfar och farfars far kyrkvär-

dar på den tiden det begav sig. 
Såldes kan man säga att in-
tresset för kristen tro föll sig 
naturligt för Åke Reinholds-
son.

– Jag hade väl en tvivel-
period när jag gick i realsko-
lan, men när jag senare läste 
boken ”Stengrunden” av Bo 
Giertz kom jag på att det som 
jag såg där måste fler få veta. 
Det utgjorde kallelsen.

1970 prästvigdes Åke 
Reinholdsson efter att ha av-
slutat sina studier i Lund. 
Året därpå fick han anställ-
ning i Hindås för att söka sig 
vidare till Domkyrkan i Gö-
teborg 1976.

1980 fick Åke Reinholds-
son en förfrågan om att, trots 
sin unga ålder, bli kyrkoherde 
i Skepplanda. 

– Jag fick bara en dags 
betänketid och det var san-
nerligen 
inget lätt 
beslut att 
fatta. Jag 
visste inte 
ens var 
Skepp-
landa var 
beläget. 
De som skulle anställa mig 
var dock generösa och gav 
mig ytterligare en dags betän-
ketid. Jag tog jobbet och det 
har jag aldrig behövt ångra.

Samtidigt som Åke Rein-
holdsson sade ja till arbetet 
som kyrkoherde i Skepplan-

da flyttade familjen in i den 
vackra prästgården.

– Skepplanda är den plats i 
landet som vi har bott längst 
på. Det är Daniels och He-
lenas barndomshem, så visst 
är det ett känslofyllt avsked på 
många sätt.

Hur har du upplevt din 
tid i Skepplanda?

– De allra flesta åren så 
har det varit ett väldigt bra 
klimat, jag har varit omgiven 
av välvilliga människor och 
goda medarbetare. Folk har 
sett saker på ett positivt sätt, 
säger Reinholdsson.

– Efter millennieskiftet 
skedde mycket omstruktu-
reringar som vållade lite oro 
och som gjorde att saker blev 
jobbigare. Krafterna och re-
surserna sinade och på hösten 
2006 beslutade jag mig för att 
lämna uppdraget som kyrko-

herde. De 
två senas-
te åren har 
jag enbart 
jobbat 
som för-
samlings-
präst och 
faktum är 

att jag har återfått krafterna.
Detta innebär att Åke 

Reinholdsson inte låter för-
tidspensionera sig, vilket 
egentligen var tanken, utan 
att han fortsätter sin tjänstgö-
ring inom Svenska kyrkan.

– Jag kommer att vikarie-

ra som komminister i Tvåå-
ker. Varberg blir ny bostads-
ort där jag och min hustru har 
givits möjlighet att köpa ett 
släkthus. Vi hade första tjing 
och det blev den utlösande 
faktorn till att flyttlasset nu 
går söderut.

Är det något speciellt 
minne från din tid i Skepp-
landa församling som du 
tar med dig?

– Det är faktiskt våra al-
phakurser som genererade 
mycket glädje under många 
år. Här var vi faktiskt lite av 
föregångare i Sverige, säger 
Åke och tillägger:

– Sedan var det en fan-
tastisk högmässa som jag 
fick uppleva i söndags. Den 
kommer jag för alltid att bära 
med mig. Det var en sådan 
psalmsång där hela försam-
lingen satsade för fullt. Jag 

kände att jag var halvvägs till 
himmelen, säger Åke Rein-
holdsson som efter avslutad 
gudstjänst hyllades med tal, 
blommor och presenter vid 
en ceremoni i Skepplanda 
församlingshem.

– Församlingsbornas 
kärlek värmde. Ett stråk av 
vemod har naturligtvis infun-
nit sig och utan att vara sen-
timentalt lagd, så ska det er-
kännas att jag fick en liten tår 
i ögat i söndags, avslutar Åke 
Reinholdsson.
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Efter 28 års tjänstgöring 
i Skepplanda församling 
tackar Åke Reinholdsson för 
sig. Nu flyttar familjen till 
Varberg och för Åke väntar 
jobb i Tvååker.
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Det var en sådan psalmsång 
där hela församlingen satsade 
för fullt. Jag kände att jag var 

halvvägs till himmelen.
Åke Reinholdsson

ÅKE REINHOLDSSON

Ålder: 63.
Familj: Hustrun Ingvor, barnen 
Daniel, 29, och Helena, 27.
Äter helst: Korv.
Det gör mig glad: Solsken.
Senaste lästa bok: En deckare 
av Stieg Larsson.

ALAFORS. – Antingen 
kan man vara byrå-
krat eller så jobbar man 
marknadsanpassat.

Christina Lugnet, 
kommunchef i Hapar-
anda, hade ett anfö-
rande som lockade till 
skratt men framförallt 
många applåder.

Sopplunchen på Sjö-
vallen i Alafors blev en 
nyttig påminnelse om 
vad ett gränsöverskri-
dande samarbete och 
sunt förnuft kan gene-
rera.

Det var Företagarna som stod 
som värd för den sopplunch 
som arrangerades i Ale Fö-
retagsforums regi i fredags. 
Sjövallens idrottsplats visade 
sig från sin bästa sida och ett 
40-tal gäster hade tagit plats 
i Ahlafors IF:s vackra klubb-
hus, där det bjöds på välsma-
kande gulasch.

– Att hitta en intressant 
person som har något bra 
och aktuellt att säga är inte 
det lättaste, förklarade Fö-
retagarna i Ales ordföran-
de, Bengt Englund, när han 
skulle välkomna dagens före-
dragshållare.

– När vår vice ordförande, 
Peter Tifelt, varit i Kung-

älv och lyssnat på Christina 
Lugnet kom han hem lyrisk 
och utropade: Henne ska vi 
ha!

Så blev det också. Chris-
tina Lugnet besvarade inbju-
dan med ett ja och i fredags 
besökte hon Ale kommun för 
första gången i sitt liv. Sopp-
lunchen föregicks av ett före-
tagsbesök hos LB:s Mekanis-
ka i Älvängen.

– Ett mycket intressant ar-
betsplatsbesök. Sedan fick jag 

förmånen att komma hit och 
se denna idyll, sade Chris-
tina Lugnet samtidigt som 
hon blickade ut över Häl-
torpsjön.

På ett lättsamt och själv-
klart sätt redogjorde Christi-
na Lugnet om den utveckling 
och det samarbete som pågått 
i drygt 20 år mellan Haparan-
da på den svenska sidan och 
Torneå på den finska.

– Vi jobbar gränsöverskri-
dande och det fungerar hur 

bra som helst. Visionen är 
vårt styrkort. Vart ska vi gå? 
Vad är viktigt? Att alla i or-
ganisationen känner till visio-
nen är en förutsättning. Vi-
sionen är att jämställa med 
en affärsidé i ett företag, för-
klarade Christina Lugnet och 
fortsatte:

– I Haparanda hade vi 62 
procents utflöde av sällan-
köpshandel innan vi vände 
utvecklingen. I år toppade vi 
Svenskt Näringslivs tillväxtli-

ga för andra året i rad. Det har 
ingen annan kommun lyckats 
med tidigare.

Nödvändigheten av att 
arbeta marknadsanpassat och 
med ”snabba puckar” åter-
kom Christina Lugnet till 
gång efter annan. 

– Det är bättre att göra 
saker än att fråga, konstate-
rade Lugnet och framkallade 
spontana applåder i försam-
lingen.

Haparanda och Torneå har 

lyckats skapa ett unikt sam-
arbete inom flera olika om-
råden, bland annat vad det 
gäller fjärrvärme, ambulans- 
och räddningstjänst samt re-
ningsverk. Det som väckt 
störst uppmärksamhet är 
emellertid det handelscen-
trum som utvecklats och som 
spänner över de båda stads-
kärnorna.

– Ikea kom hit 2006 och 
hade beräknat att få en miljon 
besökare första året. De lyck-
ades dubbla den siffran. Idag 
är vårt Ikea-varuhus det 
tredje största i Sverige och 
Ingvar Kamprad är ofta här 
uppe, säger Christina Lugnet 
och tillägger:

– Ikea har givit en ketchu-
peffekt. Nu vill alla komma 
hit!

Nu håller konstellationen 
Haparandatornio på att pro-
jektera för ett hotell med plats 
för 200 rum.

– Det kan bli speciellt 
att sova där. Det kan bli så 
att man har huvudet på den 
finska sidan och fötterna 
på den svenska, förklarade 
Christina Lugnet.

För en del är landsöver-
skridande samarbete inget 
problem, medan det på vissa 
håll kan vara svårt att jobba 
kommunövergripande.

– Christina Lugnets anförande applåderades
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