Augusti 2013

Svenska Kyrkan i Sävsjö förenklar vardagen

Vrigstad kyrka
Uppförd år 1866

Sävsjö kyrkliga samfällighet ingår i Växjö stift och består av församlingarna
Sävsjö, Vrigstad-Hylletofta, Stockaryd, Hjälmseryd och Hultsjö.
I samfälligheten finns ca 30 byggnader, varav 11 utgörs av kyrkor.

Sävsjö Kyrkliga Samfällighet, som består av fem församlingar inom Växjö stift, tar nu hjälp av
Infracontrol Online för att sänka förvaltningskostnaderna och för att säkra viktiga kulturella värden.
Genom att samla information från brukare och tekniska utrustningar får man bättre koll på hur
byggnaderna mår och kan planera drift- och underhållsarbetet på ett bättre sätt. Man värdesätter att
det är en lätt tillgänglig tjänst och att man därmed inte behöver äga och förvalta ett eget IT-system.
Åke Hultqvist, som är Kyrkokamrer i Sävsjö Kyrkliga Samfällighet, säger att man på detta sätt kan förenkla arbetet
med att uppfylla de lagliga kraven på att underhålla kyrkorna så att deras kulturhistoriska värde bevaras:
- Vi ser Infracontrol Online som ett nytt och enkelt verktyg som kan hjälpa oss att hålla koll på vad som händer
med och i fastigheterna. Det kommer att sänka drift- och underhållskostnader samtidigt som vi nu får en
kontinuerlig uppdatering av våra vård- och underhållsplaner.
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Räddar viktiga värden
Infracontrol Online gör det möjligt att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med fastighetsförvaltning och
byggnadsvård. Genom att samla information från brukare och tekniska utrustningar får man koll på hur
byggnaderna mår. Per Arne Ivarsson är Restaureringsarkitekt och arbetar bl.a. för Sävsjö Kyrkliga Samfällighet:
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- Genom att brukare, fastighetsskötare, förvaltare och ägare har tillgång till aktuell och korrekt information kan
den kunskap som finns om byggnaderna verkligen komma till nytta. Med Infracontrol Online får man full koll
på byggnadernas status och undviker obehagliga överraskningar. Då kan man lyckas med att sänka
förvaltningskostnaderna och dessutom rädda såväl ekonomiska som viktiga kulturella värden.
Per Arne Ivarsson säger vidare att fuktproblemen, framförallt i våra kyrkor, är välbekanta och förorsakar i en del
fall dyra åtgärder. Därför har man för avsikt att även ansluta sensorer för kontinuerlig fuktkontroll till tjänsten.

Enkelhet är nyckeln
Men det finns ju många avancerade system med funktioner för fastighetsförvaltning, så varför har man valt just
Infracontrol Online? Åke Hultqvist som är Kyrkokamrer i Sävsjö Kyrkliga samfällighet berättar:
- Anledningen är just att det inte är avancerat utan enkelt, både för alla som ska använda det i sitt dagliga
arbete och för oss som nu slipper förvalta ett eget IT-system. Vi får automatiskt uppdateringar och backup via
tjänsten. Programvaror för traditionella system blir lätt föråldrade och kräver ofta dyra konsultinsatser.
Tack vare tjänstens flexibla struktur och uppbyggnad, känner vi oss trygga med att kunna hantera framtida
krav på ett bra sätt.
Han säger att man ser mycket positivt på möjligheterna att ge brukarna tillgång till nya kanaler för att lämna
information om saker som behöver åtgärdas, eftersom det underlättar för bl.a. församlingsmedlemmarna att
känna sig delaktiga och på ett aktivt sätt bidra till att bevara kyrkobyggnaderna för framtiden.

Vill du veta mer?
Kontakta Karin Ideland, Interaktionsdesigner, 031 – 333 27 17, karin.ideland@infracontrol.com
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