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Färila  Under onsdagen 
invigdes den nyrenove-
rade kyrkan i Färila, ett 
tillfälle som verkligen 
var värt att fira. 

Inte bara blev bygget 
färdigt sex veckor tidi-
gare – det blev även 
nästan två miljoner 
 billigare än budgeterat.

– Det är en fantastisk 
känsla. Dels resultatet, 
men också att vi har 
 klarat budgeten med 
 råge, säger kyrkoherden 
Jan Bonander.
Det nya koppartaket glittra
de som guld i kvällssolen 
när den nyrenoverade kyr
kan skulle invigas.

– Jag går omkring och 
 bara ler i dag, säger Jan Bo
nander, från Ljusnans pas
torat, när han hälsade Färila
borna välkomna till den för
sta visningen av den restau
rerade kyrkan.

I nio månader har Färila 
kyrka varit en byggarbets
plats. Initialt skulle kyrkan 
genomgå ett underhållsar
bete som beräknades kosta 
12 miljoner kronor, men ef
ter att fuktskador i klocktor
net konstaterades skenade 
kostnaderna iväg. Bygget 
budgeterades därför till 17,5 
miljoner kronor.

Nu står den nyrenoverade 
kyrkan klar, med nymålad 
fasad, renoverade urverk 
och urtavlor och med 13 ton 
nylagd koppar på taket. Den 
bärande konstruktionen till 
tornrummet, som var ge
nomrutten, är nu som ny. 
Även de flesta fönster har 
fått nytt glas och nya blyin

fattningar och kyrkklockan 
har återfått sin klang med 
en ny kläpp.

– Det har varit ett jätte
stort projekt som kostat 
jätte mycket pengar, men 
det blev elva procent billi
gare, och i pengar är det 
nästan 2 miljoner kronor, 
säger Jan Bonander.

Bygget beräknades vara 
färdigt i slutet av oktober, 

men blev faktiskt klart sex 
veckor tidigare.

– Jag blir emotionell, dels 
över att det är så vackert, 
men också för att vi är färdi
ga före tid och att det är hög 
kvalitet. Vi fick heller inga 
anmärkningar på slutbe
siktningen, säger Jan Bo
nander.

Anledning till varför arbe

tet blev klart i förväg och att 
byggprocessen varit så smi
dig tror kyrkoherden har att 
göra med arbetssättet. Un
der renoveringen har alla 
parter haft full insyn och 
 varit delaktiga i arbetet och 
jobbat med lösningar allt ef
tersom, en arbetsform som 
kallas för partnering.

– Det handlar framför allt 
om att kunna samtala med 

varandra och ha en direkt 
konversation mellan utföra
re och beställare och lösa 
problem på en gång, i stället 
för att vänta. Det har funge
rat klockrent under hela det 
här projektet, säger Jan Bo
nander.

Under onsdagens visning 
av kyrkan fick Färilaborna 
ta del av den utställning av 

foton och filmmaterial som 
Pelle Nyberg samlat in från 
att byggprocessen drog 
i gång i januari. Några hade 
också turen att få följa med 
upp i det nyrenoverade 
klocktornet.
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Nu är Färila kyrka färdig 
– billigare än beräknat

Jan Bonander tackade projektledare, entreprenörer och alla 
som varit delaktiga i bygget.

Kyrkoherden Jan Bonander var på ett strålande humör.

Färila kyrka har gått igenom en omfattande renovering under de senaste nio månaderna.

Fotoutställningen beskrev bygget från början till slut.

Det var många Färilabor som var nyfikna på den nyrenoverade 
kyrkan. 

Flera av kyrkans fönster har fått nytt glas och nya blyinfatt-
ningar.


