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Svar på inkommen motion – Handlingsplan för att finansiera renoveringen av Bunkeflo kyrka
Man kan konstatera att i förslaget till beslut så saknas insikten om att Malmö pastorat har en
skyldighet att underhålla kyrkobyggnaderna. Det går inte att låta en kyrka bara förfalla som man
ämnar göra med Bunkeflo kyrka. Dessutom är Bunkeflo kyrka en skyddad kyrka enligt
Kulturmiljölagen. Det finns därmed lagstiftning som syftar till att beskydda kyrkor som Bunkeflo kyrka.

Det finns många tankar och förslag omkring hur en renovering av Bunkeflo kyrka kan gå till.
Sverigedemokraterna har föreslagit att Kyrkorådet ska bjuda in stiftsantikvarie Heikki Ranta för att
berätta hur han tänker att renoveringen kan äga rum. En sådan inbjudan har inte ägt rum. Kyrkorådet
har inte heller på något annat sätt visat intresse för att renovera Bunkeflo kyrka. Därmed har man
negligerat sin skyldighet enligt Kyrkoordningen, svensk lagstiftning och även kört över alla
församlingsbor som har en andlig och kulturell relation till Bunkeflo kyrka. Detta är ett beteende som
endast väcker förakt.

Det råder enighet inom Bunkeflos verksamhetsråd om att Bunkeflo kyrka ska öppnas.
Församlingsmedlemmar har skickat in skrivelser till Kyrkorådet med förslag om hur kyrkan kan
renoveras. En handlingsplan för att finansiera renoveringen av Bunkeflo kyrka innebär att Malmö
pastorat visa lyhördhet istället för att bara berätta för människor att deras kyrka måste rivas ner.

Sverigedemokraterna vill genom en handlingsplan samla alla de förslag som finns omkring
finansieringen av Bunkeflo kyrka. Att upprätta en sådan handlingsplan innebär att man har försökt ta
vara på allt det engagemang som finns för Bunkeflo kyrka samt att man har gjort allt man kan för att
rädda denna kyrka, innan man ger upp. Att Malmö pastorat försöker rädda denna kyrka är det minsta
man kan begära.

Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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