Under våren 2011 har en oro uppstått kring vad som händer i Barkåkra församling
och framförallt, vad händer med vår kyrka. Kyrkan ska 2012 genomgå rengöring och
konservering av kalkmålningar och invändiga murytor. Detta har blivit godkänt
av alla instanser.
Det har också tagits fram förslag på en invändig förändring som grundar sig i att flera
verksamheter upplevt att koret är trångt, samt för att personer med olika
funktionsnedsättningar lättare ska kunna deltaga i kyrkans gudstjänster, nattvard
och övriga aktiviteter.
De som motsätter sig detta hänvisar bland annat till att det är en
1100-tals kyrka, det stämmer till viss del, men om man studerar tidigare omändringar av
kyrkan finner man att koret som det ser ut idag blev klart så sent som 1924. Dessförinnan
var det fasta bänkar i koret och en sakristia fanns utanför nuvarande ytterväggar.
Se vidare i Jan Moens bok: Barkåkra - kyrkan, byarna, socknen
(finns på Barkåkra expedition till försäljning).
Detaljerad information om planerna finns i kyrkans vapenhus
och på församlingsexpeditionen.

Bakgrund



Under 2009 väcktes frågan om invändig rengöring av kyrkorummet
och även behov av omändring av koret.



Dåvarande kyrkoråd beslutade att ta fram nödvändiga handlingar för att kunna
söka bidrag från Lunds Stift till dels rengöringen och dels vissa ändringar av
kyrkorummet (kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag). Underlag till
handlingarna togs fram i samarbete med representanter för länsstyrelsen,
stiftsantikvarie, antikvarie från Malmö museer, arkitekt, konsulter och kyrkoråd
2009-11-12.



Dåvarande kyrkorådsordförande, Jan-Olof Sewring, skickade in ansökningarna
till stiftet och till Länsstyrelsen i november 2009. I ansökan under rubriken Planerat
arbete står det: 1D Invändig restaurering avseende omgestaltning i koret och
långhusets östa del med borttagning av bänkar, nytt stengolv, ny ramp, flyttning av
dopfunt samt avkortning, omklädning och framflyttning av altarring med knäfall.
1D (2009-11-26)

Beslut från Länsstyrelsen och Lunds stift (fattade hösten 2010)



Församlingen får av Lunds stift bidrag till rengöringen. Ersättningen utgår med 75
% av kostnaderna dock högst 770 000 kronor. (Kyrkoantikvarisk ersättning)



Församlingen får av Lunds stift bidrag till 1D invändiga funktionella åtgärder 1D.
Ersättningen utgår med 40 % av totalt belopp, dock högst 275 000 kronor
(Kyrkobyggnadsbidrag)



Länsstyrelsen bifaller ansökan enligt inlämnade handlingar då: 1D de förslagna
förändringarna är inte av sådan art att de kan anses påverka kyrkorummets
karaktär och kulturhistoriska värde negativt förutsatt att arbetena utförs varsamt
och med hög kvalitet. 1D(Länsstyrelsen 433-2632-10)

Januari 13 april 2011



2011-01-29 Projekteringsmöte i Barkåkra kyrka.
Hela kyrkorådet var inbjudet och flertalet deltog i mötet liksom representanter för
personalen, kyrkoherde, ordförande i Kyrkofullmäktige samt arkitekterna Hans
Ponnert och Erika Martin från Ponnert Arkitekter AB. Minnesanteckningar beskriver

uppkomna önskemål angående förändring av koret: 1D befintlig ramp mellan
långhus och kor ska ersättas av ny ramp av kalksten med samma bredd som
mittgången 1D, 1D dopfunten skall placeras norr om rampen och ljusbäraren söder
om rampen 1D.



Förslaget om invändig förändring mötte motstånd på Kyrkorådsmöte 2011-02-02
(KR protokoll § 3) i form av en reservation från Gun-Britt Ahlqvist som 2011-02-14
lämnade in en motion om alternativ ändring av kyrkorummet, som även tog upp
önskemål om ändring av Nykyrkan.
Förslaget från 2009 benämns Ursprungsförslaget (se faktaruta).



Kyrkorådet beslutar efter votering 2011-03-02 (KR protokoll § 12) att föreslå
Kyrkofullmäktige att 1D Ursprungsförslaget ligger kvar med tillägg att bänkarna i
nykyrkan tages bort.
Gun-Britt Ahlqvist reserverar sig mot beslutet.
I efterhand skriver även Olof Dagerhem och Jan-Olof Sewring under reservationen.
Vid detta KR-möte utsågs Jan-Olof Sewring att justera protokollet. Detta sker och
protokollet anslås 2011-03-16.
2011-04-06 meddelas från Domkapitlet att Gun-Britt Ahlqvist, Jan-Olof Sewring och
Olof Dagerhem (2011-03-23) begärt Beslutsprövning av detta protokoll 1D På
grund av bristfällig protokollföring och utelämnande av beslut 1D.



Kyrkorådet behandlar skrivelsen på ordinarie möte samma dag som den inkommer
till församlingen. Kyrkorådets uppfattning var att protokollspunkten är korrekt förd.
(KR-protokoll 2011-04-06)



2011-04-10 inbjuds Barkåkra Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige till studiebesök och
möjlighet till diskussion i Grevie och Össjö kyrkor där det gjorts omdaningar i koret.

Aktuellt läge maj 2011



Rengöringen har inte rönt några invändningar och både Kyrkoråd
och Kyrkofullmäktige har under våren 2011 beslutat att rengöringen
ska genomföras under 2012.



Vad avser Domkapitlets Beslutsprövning har ännu inget besked nått församlingen.



Kyrkofullmäktige beslutar 2011-04-28 att:

1.
2.

Bordlägga Ursprungsförslaget. (KF protokoll § 10)
Återremittera ärendet om omdaning av nykyrkan till Kyrkorådet.(KF protokoll § 11)

Vad händer härnäst?



Kyrkofullmäktige inbjuds till möte (juni 2011) med representanter för Länsstyrelsen,
arkitekt Hans Ponnert, stiftsantikvarie Aina Manndal för att på plats se hur vi på
bästa sätt kan möta de behov och önskemål som finns vad gäller tillägg och
komplettering enligt § 11 KF 110428. Varefter Kyrkofullmäktige åter får samlas för
att ta ställning till ett komplett förslag.

Lisbeth Andersson

Charlotta Greiff

Kyrkorådets ordförande

Kyrkofullmäktiges ordförande

