
Sollentuna 
församling 
 

Rösta för en öppen folkkyrka med framtidstro den 

15 september!  

Vi har mycket att vara stolta över i vår församling. Tack 
vare att så många av oss som bor här väljer att vara med-
lemmar i Svenska kyrkan finns det tillräckliga resurser att 
bedriva högklassig verksamhet som är öppen för alla. 

Våra kyrkor och kyrkogårdar är ett levande kulturarv 
som vi måste vårda och utveckla.  

Vår församling står samtidigt för utmaningar, inte minst 
för att medlemsantalet viker.  

Socialdemokraternas lista till kyrkofullmäktige består av 
församlingsbor som vill bidra med sitt engagemang och 
sin tid för att du och alla andra ska känna att Svenska 
kyrkan är öppen, schysst och välkomnade.  
 

Din röst på Socialdemokraterna i kyrkovalet gör 

skillnad!  

Några av våra kandidater till kyrkofullmäktige 

1. Lilian Lama 

2. Roger Sjöberg 

3. Margareta Henkel 

4. Stig Nyman 

5. Vivian Enochsson 

6. Gunnar Ljungberg 

7. Mette Hildingsson 

8. Hans Klaar 

9. Anita Gustafsson 

10. Gunnar Lamin 

11. Gunilla Hultman 

12. Ove Nilsson 

13. Maj Sjöberg 

14. Karl-Erik Karlsson 

15.Marie-Louise Nylén 

16. Rolf  Hagstedt 

17. Siv Enström 

18. David Ask 

19. Inga-Lisa Nymann 

20. Henrik Gustafsson 

21. Anne-Marie Leijon 

22. Richard Meyer 

 

Läs mer om kyrkovalet på: 

www.socialdemokraterna.se/sollentuna  



En öppen folkkyrka som är 
en aktiv aktör i samhället!  
 

Vårt handlingsprogram  

Vi går till val för att värna en öppen folkkyrka. En öppen folkkyrka 

som sätter medlemmarnas behov i centrum, som tar ställning för 

allas lika rätt och värde och som bidrar till gemenskap och 

utveckling. En folkkyrka med framtidstro! 

 

Vår folkkyrka är öppen för alla. Alla medlemmar - oavsett om man 

tillhör gruppen trogna gudstjänstbesökare eller den stora grupp 

som bara besöker kyrkan vid särskilda tillfällen - har samma värde i 

den folkkyrka som vi verkar för.  

 

Vår folkkyrka är en aktiv aktör i arbetet med att bekämpa 

klassklyftorna i samhället. I dag ökar de sociala skillnaderna i 

Sollentuna. Församlingens diakoniarbete ska därför inriktas på 

omsorg och stöd till människor som lever i svåra förhållanden.  

 

Musik är en central del i vår folkkyrkas verksamhet. Sång- och 

musikinslagen ska ha stor musikalisk bredd. Körerna ska ges goda 

möjligheter att bedriva verksamhet och hålla konserter.  

Därför vill vi:  
 

1. De ekonomiska resurserna till diakonin ska förstärkas för att klara att 
möta de ökande behoven när allt fler Sollentunabor söker stöd.  
 

2. Församlingen, ska genom utbildade frivilligarbetare erbjuda service samt 
social verksamhet på kommunens äldreboenden.  
 

3. Samfund, föreningar och andra demokratiska organisationer verksamma i 
Sollentuna ska få använda församlingens lokaler till en skälig avgift.  
 

4. Behovet av begravningsmark ska långsiktigt tillgodoses, bl a genom att 
församlingen säkerställer mark för en ny framtida begravningsplats.  
 

5. Församlingsavgiften ska hållas så låg som möjligt.  
 

6. Heltidsanställning ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för 
församlingens anställda.  


