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Bor: Rickomberga 
Adress: Hildur Ottelinsgatan 
Sysselsättning: Student, blir präst i Svenska 
kyrkan i januari 2007 
Ålder: 29 
Kontakt: maax0710@student.uu.se,  
070-798 87 27 
Politiska uppdrag idag: Ledamot av Kyrkomötet 
(nationell nivå) och ersättare i Uppsala 
Domkyrkas kyrkoråd. 
 
Vem är du: Uppvuxen i Västerås men sedan -99 student och uppsalabo. Har varit 
mycket engagerad i studentrörelsen, både i Uppsala studentkår och i s-
studentklubben Laboremus. Har också ett starkt engagemang i Svenska kyrkan, som 
förtroendevald och snart som präst, och har brunnit särskilt för internationella 
rättvisefrågor. Politiskt har jag också intresserat mig för utbildningsfrågor, 
bostadsfrågan liksom andra socialpolitiska frågor (mest ur ett studentperspektiv) och 
jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Ägnar min fritid mest åt politik och kyrka, 
men tycker mycket om att sjunga, dansa och kultur i olika former. Bloggar om politik 
och annat på http://martaaxner.blogspot.com. 
 
Varför vill du jobba politiskt i kommunen: Jag har som jag har beskrivit ovan varit 
engagerad i socialdemokraterna några år, och då ägnat mig åt mer specifika 
områden, som studentpolitik och kyrkopolitik. Nu vill jag gärna ägna mig mer åt 
”vardagsfrågorna” och det gemensamma ansvaret som kommunpolitiken innebär. 
Uppsala är en bra stad att bo i, men jag är övertygad om att den kan bli ännu bättre. 
 
Vad tycker du är den viktigaste skillnaden mellan s och m i Uppsala kommun: 
Socialdemokraternas grundidé är att bygga ett samhälle där alla får plats och alla ska 
med. Det betyder att vi inte vill ha ett samhälle där var och en får klara sig själv på 
egen hand utan där vi hjälps åt för att lösa de problem som finns i vår stad såväl som 
i vårt land. Det gäller här i Uppsala lika väl som i landet i övrigt. 
 
Om du vill förändra något: Jag skulle vilja förbättra och hitta nya former för 
samarbetet mellan kommunen, universitetet och studentkårerna, för att göra 
Uppsala till en ännu bättre studentstad med såväl god utbildning som god kommunal 
service för studenterna. Och så behövs det en fortsatt stark bostadspolitik i Uppsala 
– det har byggts mycket den senaste mandatperioden, men det behövs fortfarande 
fler hyresrätter till rimliga hyror. 
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