Frågor till Finansmarknads- och Bostadsminister Per Bolund 19 maj 2019 till
Kyrkans tidning
(Ställda publikt i samband med invigning av Laddstolpar, där Ramavtal finns för
alla församlingar i hela Sverige)

Vad tycker du om att Svenska kyrkan i Huddinge är en miljöaktör i elbilssverige? Goda krafter
behöver engagera sig och ta steget framåt och visa möjligheter. Som medlem i en organisation som
står för hopp och ger vägledning och att samtidigt vara medlem i en rörelse som minskar vår
klimatpåverkan. Det gör att man kan besöka kyrkan med lätt samvete.
Hur ser du på att organisationer som Svenska kyrkan ska kunna bli tydligare aktörer i miljö- och
hållbarhetsfrågor? Bra att ta stora initiativ och vara en förkämpe kring klimat, och att man ser sig
som en kraft som vill värna om skapelsen, och göra insatser här och nu för att visa vägen framåt. Det
är väldigt inspirerande att fler känner som jag. Ni gör en viktig insats. Inte bara att komma med
varningar, utan kunna sprida hopp också. Svenska kyrkan är en otroligt viktig aktör. Svenska kyrkan är
en av de viktigaste aktörerna då ni finns för människor i hela Sverige, säger Per Bolund.
Hur ser du på riksdag och regerings möjligheter att ytterligare vidga samarbetet med Svenska kyrkan
för att tillvara de stora befintliga resurser som finns, för att täcka hela Sverige? Vi har ett gemensamt
ansvar och kyrkan har mycket att bygga vidare från. Kyrkan har en stark organisation, väldigt många
engagerade människor. En infrastruktur tillsammans med alla församlingar och byggnader. Att kunna
använda sig av kyrkans infrastruktur och organisation, för att kunna skapa möjlighet att transportera
sig hållbart. Otroligt bra initiativ. Kyrktornen är vägvisare för att här finns det en laddpunkt. Trivsam
miljö när bilen laddar. Om fler församlingar lyssnar så tror jag vi tillsammans kan åstadkomma något
där kyrkan blir en central del i ett framtida elbilssverige.
Vad ser du som minister är nästa stora steg för Sverige för att nå agenda 2030? Vi måste förena den
sociala och miljömässiga hållbarheten. Kyrkan förenar de båda sidorna och är ett föredöme. Som
biolog uppskattar jag också kyrkans initiativ med att ha bikupor som pollinatörer för biologisk
mångfald som också hotas, enligt Per Bolund.

