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Planlägg för en ny begravningsplats i Sollentuna 
Socialdemokraterna lämnade vid vårens sista 
kyrkofullmäktigemöte en motion om att 
Sollentuna församling och Sollentuna kommun 
gemensamt ska lokalisera och planlägga för en 
ny begravningsplats i kommunen som kan tas i 
bruk inom 15-20 år. 
 
”Sollentunas invånare växer snabbt i antal. Den 31 
mars 2013 var 67 236 personer folkbokförda i 
Sollentuna kommun. Enligt kommunens senaste 
befolkningsprognos kommer det att bo 79 000 personer i 
Sollentuna om tio år. När kommunens invånarantal 
växer så minskar också den obebyggda marken i 
kommunen. Det finns bara ett större obebyggt område 
kvar i kommunen. Det är Väsjöområdet. Alla andra 
större områden har anspråkstagits för annan verksamhet 
eller är naturreservat”, säger Lilian Lama (S) 
Socialdemokraternas toppkandidat i kyrkovalet. 
 
”Svenska kyrkan ansvarar i dag för begravningsväsendet 
i Sollentuna. Här har vi två begravningsplatser, 

Sollentuna kyrka och Silverdal. Den tillgängliga 
begravningsmarken på dessa begravningsplatser räcker 
uppskattningsvis runt 25-30 år till. Det kommer det att 
behövas ett nytillskott där efter”, säger Stig Nyman 
(S) ordförande i Sollentuna församlings tekniska 
nämnd. 
 
”Vårt förslag är att Sollentuna kommun, tillsammans 
med Sollentuna församling, lokaliserar en lämplig tomt 
inom Väsjöområdet där det planläggs för en ny 
begravningsplats som kan tas i bruk inom 15-20 år. En 
begravningsplats som kan användas av Sollentunabor 
oavsett religiös åskådning”, avslutar Gunnar Lamin 
(S) gruppledare i kyrkofullmäktige. 
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Årsredovisning i centrum på kyrkofullmäktiges 
sammanträde
Den 16 maj hade kyrkofullmäktige sammanträde 
i St: Larsgården vid Sollentuna kyrka. Den 
huvudsakliga punkten var behandling av 
årsredovisningen för församlingen för 2012. 
 
Årsredovisningen visade bl a 49,5% av alla barn 
som föds i Sollentuna döps i svenska kyrkan. 
71% av alla avlidna i församlingen begravs i 
svenska kyrkan. Av kommunens totala 
invånarantal så tillhör 60% svenska kyrkan. 

 
På mötet redogjorde också revisionens 
ordförande David Ask (S) för 
revisionsberättelsen och föreslog att kyrkorådet 
skulle beviljas ansvarsfrihet, vilket också blev 
fullmäktiges beslut. 

 

På mötet lämnade 
också Gunnar Lamin 
(S) en rapport om hur 
det går med 
rekryteringen av en ny 
kyrkoherde efter 
Anders Roos som går 
i pension under våren 
2014. 
 
En kort information 
lämnades också kring 
planeringen av 
kyrkovalet den 15 
september.  
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-  Vi socialdemokrater vill ha en öppen folkkyrka som 
välkomnar alla oavsett hur ofta man går i kyrkan

I sitt tal på 1:a maj i Malmparken beskrev Lilian 
Lama (S) toppkandidat i kyrkovalet den 15 
september varför kyrkovalet är viktigt och varför 
man ska rösta på Socialdemokraterna. 
 
”Svenska kyrkan är en viktig mötesplats i Samhället. 
Svenska kyrkan har ett värdefullt kulturarv som ska 
förvaltas Svenska kyrkan har 6,4 miljoner medlemmar, 
Det är många Socialdemokrater, många kristna. Vi tar 
vårt ansvar och röstar den 15 september för att motverka 
att odemokratiska krafter får inflytande i samhället”, sa 
Lilian Lama (S). 
 
”Vi tar vårt ansvar och röstar den 15 september för att 
vi socialdemokrater vill ha en öppen folkkyrka som 
välkomnar alla oavsett hur ofta man går i kyrkan. Även 
de som inte har mycket tro, går i kyrkan för att uttrycka 
en speciell känsla vid stora vändpunkter i livet. De ska 
känna sig välkomna och inkluderade”, sa Lilian Lama 
(S). 
 
”Vi Socialdemokrater har mycket att känna oss stolta 
över i svenska kyrkans arbete och vad den uträttar. Ett 
starkt solidaritets arbete  och hjälp verksamhet, ett 
diakonalt arbete både lokalt och internationellt, ett stort 
engagemang och en mötesplats där människor finns, en 
stor församling med 4 distrikt med olika inriktningar på  

 
sin verksamhet och en viktig social mötesplats i 
Sollentuna”, sa Lilian Lama (S). 
 
”Till slut vill jag citera Maria Schottenius som skrev en 
bra krönika i DN i måndags: ”Jag tycker inte 
alltid det känns så häftigt att betala skatt, 
inte när vård, skola och omsorgspengar 
försvinner till skatteparadis, men 
Kyrkoskatten betalat jag med glädje!” Alla ni 
som kan rösta i kyrkovalet, Rösta den 15 september!”, 
avslutar Lilian Lama (S). 

 
Kontakta gärna: 
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”Hänt i församlingen” – notiser från kyrkopolitiken
Kyrkorådet har beslutat att 
även fortsättningsvis erbjuda 
Klockargården vid Sollentuna 
kyrka som tjänstebostad och 
kyrkoherden. Detta under 
förutsättning att den nya 
kyrkoherden vill disponera en 
sådan. 

I församlingens 
årsredovisning anges att 
intäkterna från kollekt under 
2012 uppgick till 581 000 kr. 
Det är en minskning med 
ungefär 15 000 kr sedan 
2011.    
 

När Socialdemokraternas 
valsedel till kyrkomötet, 
”kyrkans riksdag”, nyligen 
fastställdes så placerades 
Sollentunas kandidat Roger 
Sjöberg på plats nr 8 på 
valsedeln. 
Socialdemokraterna har i dag 
nio mandat i Stockholms 
stift.
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