
Information om Tjurkö kyrkas renovering. 

!
Jämjö pastorat hade ett möte (15 april) rörande Tjurkö kyrkas renovering. 
Representanter från Tjurkö intresseförening var Mona Hagman och Jan Krook.  

Öviga deltagare i mötet var 

För pastoratet: Karl-Gustaf Johansson, Inga-Lill Larsson, Anders Åkesson, Anders 
Eriksson, Anders Olsson, Sofia Hidling, Göran Blomberg, Patrik Magnusson, Birger 
Wernersson, Martin Folkar. 

För Stiftet: Heikki Ranta, stiftsantikvarie. 

För Tjurkö intresseförening: Mona Hagman och Jan Krook. 

För Stenbräcka ideell förening: Björn Pettersson, Veste Brynestam 

För Sturkö församlingsråd: Monika Svensson, Lars-Erik Gustafsson, Christina 
Olausson, Inger Berggren, Ulla Simonsson. 

Kostnaden för kyrkans renovering har beräknats till 4,8 mkr. 

Kyrkoantikvarisk ersättning 3,6 mkr. 

Kyrkobyggnadsbidrag 0,2 mkr. 

(Muntligt besked om ev 0,6 mkr.) 

Kyrkorådet har tagit beslut om att lägga 0,4 mkr till renovering. 

Heikki Ranta informerade om att en 90%-ig finansiering är möjlig men kunde inte 
lova det. 

Stenbräcka ideell förening erbjuder att efter renovering bistå med 
vaktmästarsysslor, enklare vård och underhåll av kyrkan samt öppning och 
stängning av kyrkan osv för att minska kommande driftskostnader. 

Mona Hagman och Jan Krook informerade om att kyrkan har stor betydelse för ön 
och att en renoverad kyrka kan komma nyttjas i större utsträckning än tidigare 
genom t ex gemensamma aktiviteter mellan pastorat och Tjurkö intresseförening. 

Den fortsatta processen i ärendet 

1. Kyrkorådet informeras om utvecklingen.( Kyrkorådet har informerats. ) 

2. Mona Hagman kontaktar AK Fernström och återkopplar( Kontakt har tagits 
med FernströmsStiftelsen.  Kanslidirektör Christina Parknäs har 
vidarebefordrat skriftlig information om historik och renoveringen av 
Tjurkö kyrkan till Elisabeth Fernström vars farfar och far ägde Tjurkö 
stenindustri. Har fått bekräftelse på att informationen nått fram,) 

3. Stiftets Stefan Larsson kontaktar Martin Folkar för konsultationer kring 
kostnadsuppskattning. ( Anbud har begärts in från byggföretag på två olika 



byggsätt. Dels att använda  ett modernare och mindre kostsam metod , 
dels att återställa kyrkan  i ursprungligt skick.) 

4. Stenbräcka tar fram förslag till avtal gällande vaktmästartjänster/avgift. 

5. Återkoppling till Heikki när ovanstående är klart för vidare beslut i 
finansieringsfrågan. (Återkoppling gjorts) 

6. Beslut i kyrkoråd och fullmäktige. Beslut fattas efter anbuden inkommit. 
Preliminärt datum för möte 28 aug.)  

Mona Hagman 
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