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Låt oss ta det hela i rätt ordning och börja i Kilanda. En ny lag 
om tillgänglighetsanpassning, som trädde i kraft 2010, föran-
ledde ett helhetsgrepp för Kilanda kyrka.

– Vi var i kontakt med en arkitekt som arbetat mycket i 
Skara stift. När vi såg trappan med tillhörande ramp på Vår-
gårda kyrka bestämde vi oss för att det var en sådan vi skulle 

ha, berättar Tony Karlsson och visar samti-
digt upp grusgången som numera harmoni-
serar med den befintliga på nya kyrkogården.

Kyrkan i övrigt har försetts med ny plåt på 
tornet och nya tornluckor, plus att ommål-
ning har skett.

– Den röda plåten som vi hade tidigare har 
bytts ut mot zinkplåt. Vidare så har vi förgyllt 
korset, förklarar Tony.

Invändigt har det dragits ny el och det har 
skapats sittutrymme för funktionshindrade.

– Personligen tycker jag att Kilanda kyrka 
är fantastiskt fin, fler borde upptäcka dess 
charm. Det är en liten men familjär kyrka med 
plats för 80 personer. Den passar utmärkt för 
dop och vigsel, säger Tony.

Starrkärrs kyrka har fått en utvändig total-
renovering. Kyrkan är nyputsad och nymå-
lad, korset förgyllt, viss plåt har bytts ut 
liksom samtliga stuprännor. Dessutom har 
tornluckorna, som tidigare var av masonit, 
försetts med plåt. 

– Sedan är taket helt nylagt. Det är ett spe-
cialtegel som ska stå emot stormar och annat 
oväder, säger Tony Karlsson.

Kostnaden för de båda projekten, i Kilanda 
och Starrkärr, beräknas till cirka 5 miljoner 
kronor. 80 procent av totalkostnaden får 
emellertid församlingen tillbaka i form av 
stiftbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

– Det är staten som tar sitt ansvar för att 
bevara den här typen av byggnader, säger 
Tony.

Anni Bergström, antikvarie från Västar-
vet, var i förra veckan på besök för att ta del 
av slutresultatet och kontrollera att arbetet 
utförts enligt överrenskommelse.

– Jag kontrollerar så att de insatser som 
gjorts är förenligt med kyrkans kulturhisto-
riska värde. Jag kan bara konstatera att jag är 
nöjd med vad jag har sett, säger Annie Berg-
ström.

Noteras bör också att Nols kyrka, inför 
25-årsjubileet i juni, målades om och fick till-
baka sin ursprungliga rosa färg.

– Nu får vi hämta andan ett tag och glädja 
oss åt den uppfräschning som skett på olika 
platser, avslutar Tony Karlsson.

Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1996 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Malin Haarala, Ale Lucia 2011
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Kyrkor har renoverats och fräschats upp
– Rejäl ansiktslyftning i Kilanda, Starrkärr och Nol

Starrkärrs kyrka har genomgått en utvändig renovering. 
Kyrkan har målats om och försetts med nytt tegel.

Tony Karlsson från Starrkärr-Kilanda församling i samspråk 
med Anni Bergström, antikvarie Västarvet.
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KILANDA. Tre kyrkor inom Starrkärr-Kilanda för-
samling har fått sig ett rejält ansiktslyft under 
våren och sommaren.

Kyrkorna i Nol, Starrkärr och Kilanda har samt-
liga målats om.

– Vi är glada och stolta över de arbeten som 
utförts och vi hoppas att församlingsborna ska 
uppskatta de olika projekten, säger församlingens 
administrative chef Tony Karlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Vi kommer att ha informations-
möten två kvällar då du som är 
född 1998 och dina föräldrar är 
välkomna!

Tid och plats för dessa möten är:
Folkets hus i Älvängen 
 onsdag 22 augusti kl. 19.00
eller
Medborgarhuset i Alafors 
 torsdag 23 augusti kl. 19.00

Ni får höra mer om vad 
konfirmationstiden innebär och 
om de olika alternativ som 
församlingen erbjuder. 
Dessutom får ni träffa både oss 
som är ledare i grupperna och 
ungdomar som är med som 
konfirmandfaddrar.
Vi bjuder på fika.

Har du frågor? 
Ring gärna församlingsassistent 
Lennart Johansson 
0303-444 025.

Varmt välkomna hälsar 
alla konfirmandledare i 
Starrkärr-Kilanda församling.

i Starrkärr-Kilanda församling?

Är du nyfi ken på att bli

Konfi rmandKonfi rmand


