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EN ÖPPEN KYRKA MED FRAMTIDSTRO
Margaretha Häll Assarsson är Socialdemokraternas första
namn på valsedeln till kyrkofullmäktigevalet i Salem.
S-tidningen samtalar med henne inför valet.
Vem är du Margaretha?
– Jag är gammal Salemsbo, flyttade hit 1977 till det som
då kallades Salemstaden. Sedan ett par år bor jag i en
nybyggd villa i Rönninge. Jag arbetade under många år
inom Salems kommun med ekonomi och personalfrågor. I botten har jag utbildning som jurist, ekonom och
lärare.
Jag har haft olika folkvalda uppdrag inom Salems församling i drygt tjugo år. Den sista perioden som vice
ordförande i Kyrkorådet och ordförande i budgetberedningen. Jag har också varit aktiv i handikapprörelsen för
synskadade i Stockholms län i tjugo år.

De socialdemokratiska värderingarna är viktiga för
mig. I all vår kyrkopolitik ingår ett arbete för ett Salem där alla har jobb, kan känna frihet och framtidstro.
Jag kommer att tillsammans med mina partikamrater
driva en politik som gör att Salems församling utvecklas
som en öppen och demokratisk folkkyrka. Vi ska också
vara drivande i religionsdialogen och i arbetet mot mobbning och rasism. Salems församling är en viktig resurs
både i enskilda människors liv och för samhället. Som en
del av den världsvida kyrkan bidrar Salems församling till
internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.
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Vi Socialdemokrater kommer att arbeta för att
Salems församling ska:
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• sätta människors behov i centrum.
Vi ska ha en öppen folkkyrka där alla
känner sig välkomna. Trägna kyrkobesökare såväl som de som främst
söker kyrkan vid de stora livshögtiderna. Kyrkan ska alltid vara tillgänglig för dem som söker stöd i en livskris.
Arne Närström, Margaretha Häll Assarsson, Maria Ridderstolpe

• skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter
för sina anställda. Kyrkan ska vara en god arbetsgivare.
Salems församling är inte någon stor arbetsgivare men
de anställda har många olika arbetsuppgifter, såväl själasörjare som kyrkogårdsarbetare ingår vilket ställer krav på
församlingen som arbetsgivare.

Arne Närström
Arne är en välkänd person i Salem. Han är oppositionsråd
på halvtid och resten är han verksam i sitt eget företag
inom utveckling av organisationer. I församlingen har han
uppdrag i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kyrkans fastighetsutskott.

• hålla våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och
välvårdade. Det är dålig ekonomi att inte underhålla och
utveckla kyrkans fastigheter. Att de är välskötta bidrar också till församlingsmedlemmarnas och de anställdas trivsel.
Vi ska också värna vårt kulturarv - den gamla fina 1100-tals
kyrkan, men också vår moderna kyrka i Salem Centrum.
Genom vårt engagemang ska vi förena goda traditioner
med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!

– För mig är det viktigt att när det händer något i livet ska
man känna sig välkommen och trygg i sin kyrka även om
det var 25 år sedan sist.
Jag är också både glad och stolt över att vi lyckats renovera Kyrkskolan med så gott resultat. Den f.d skolan,
vackert belägen i anslutning till den gamla 1100-talskyrkan, är nu en både stilfull och ändamålsenlig lokal som
kan användas för sammankomster i samband med dop,
begravningar och andra kyrkliga ritualer.

• ta vara på församlingshemmet som en öppen mötesplats. Församlingshemmet i Salem Centrum fyller idag en
viktig funktion som en öppen mötesplats. Så ska det förbli!
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• bidra till gemenskap och utveckling. Kyrkan har en stor
uppgift att skapa gemenskap och sammanhang och i tillvaron för sina medlemmar. Vi ska fortsätta utveckla förutsättningarna för detta.

Koret i Salems 1100-talskyrka
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Den kan också användas för borgerliga begravningar.
Kyrkskolan är en värdig lokal för dem som inte vill ha
kyrklig begravning. Salems församling är ansvarig för
hela begravningsverksamheten för boende i kommunen
även för de som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan.
Därför är det vikigt att vi kan tillhandhålla lämpliga lokaler även för detta.

Den gamla skolan har blivit en vacker och funktionell
samlingslokal

Maria Ridderstolpe
Maria arbetar till vardags som undersköterska i Tumba
och har fackliga uppdrag inom Botkyrka kommun. I församlingen är hon revisor.

Fakta om kyrkovalet

– För mig är det viktigt att kyrkan har verksamhet för
alla sina medlemmar, alla ska kunna känna sig välkomna
både de trogna kyrkobesökarna och de många som besöker kyrkan vid sina stora händelser i livet som bröllop,
dop och begravningar.

Val till Svenska Kyrkan sker söndag 15 september. Röstberättigade är medlemmar i kyrkan som fyllt 16 år. Om
du bor i Salem kan du lämna din röst i Säby församlingshem i anslutning till kyrkan i Salem Centrum, bor du i
Rönninge är det Folkets Hus söder om järnvägsstationen som gäller. Öppet 9.00-11.00 samt 16.00-20.00.
Du kan också förtidsrösta under tiden 2-11 september
då Säby församlingshem har öppet vissa tider.

Verksamheten är givetvis helt beroende av de anställdas
insatser. De har rätt till en bra arbetsmiljö och goda anställningsvillkor.

Val sker till kyrkofullmäktige i Salems församling, till
stiftsfullmäktige i Strängnäs stift och till det riksövergripande Kyrkomötet.

Är du medlem och vill att Svenska kyrkan
ska fortsätta att vara en öppen folkkyrka.
Då är det viktigt att du gör din röst hörd!

Salems församling är den i särklass största ideella föreningen i kommunen med nästan elva tusen medlemmar.
Valdeltagande i förra kyrkovalet var 13,2 %.

Friidrott även i Salem
ning till Berga bollplan. Dessutom skulle NCC bygga en
ny fullstor fotbollsplan på Prästbodaängen.
Vad har hänt sen dess?
NCC håller fortfarande på att bygga på Prästbodaplanen.
Berga använder säkert 100-metersbanorna av löpvänlig
asfalt och det hoppas säkert en del i längdgroparna. Det
är dock inget man bygger en friidrottsförening kring.
Berga konstgräsplan används till bristningsgränsen av
både skolorna och RSF. Den är hårt sliten och behöver
åtgärdas, både vad det gäller ytan och underlaget.
Säby bollplan används nästan aldrig, varför det vore en
tanke att flytta belysningen från Säby till Salemsvallen,
som idag saknar belysning. Det gör att man kan utnyttja
den bättre.
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Det är dags att börja planera för framtidens fritidssysselsättning.

Ett friskare och hälsosammare Salem – en möjlighet eller utopi?

2005 skrev jag en motion, där jag ville att man skulle
utreda var man kunde lägga en ny fullstor fotbollsplan
med löparbanor och andra möjligheter att utöva friidrott.
Då fick vi socialdemokrater höra att detta inte behövdes,
då nya löparbanor och längdhoppsgropar fanns i anslut-

Utred var man kan lägga ett nytt IP i kommunen!
I första hand bör man utreda var en fullstor bollplan med
löparbanor och friidrottsmöjligheter kan läggas och vad
det kan kosta. I andra hand, skapa förutsättningar för en
fullstor idrottshall inom samma område och på så sätt
samla allt under samma tak med förhoppningsvis goda
parkeringsmöjligheter.
Återkommer med mer i frågan kring ett friskare och hälsosammare Salem.
Björn Wivallius
Gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden

Leo vill påverka!
S-tidningen träffar en av Salems Socialdemokraters
yngsta och nyaste medlemmar. Leo Kadriu gick ut gymnasiet våras och ser fram emot en höst på Stockholms
Universitet där juristprogrammet väntar. Utöver det politiska engagemanget är det fotboll med grabbarna som
tar hans fritid.
Varför tycker du att man ska engagera sig politiskt?
– Många av oss har fantastiska idéer och åsikter om hur
ett samhälle ska fungera. Men de flesta av idéerna kommer inte fram då man inte är medlem i ett parti eller
rörelse som har styrkan att driva frågorna. Vill man vara
med och påverka får man lov att engagera sig. Gör det!
Varför just Socialdemokraterna?
– När jag valde att engagera mig i Socialdemokraterna
i Salem var det inget svårt val. Partiets värderingar och
tankar gick ihop med mina. Jag kände att det var i Socialdemokraterna som jag kunde lyfta fram mina åsikter
och tankar om hur ett samhälle ska fungera då vi delade
samma värderingar.

1928 var startskottet för det svenska välfärdssamhället
i och med Per Albins tal i Riksdagen. Han lyfte fram ett
folkhem där ingen skulle få vara utanför, där alla skulle
få plats. ”Det är detta hem de borgerliga förstört och
som jag i mitt engagemang i Socialdemokraterna vill
bygga upp”.

Ta ställning för öppenhet och demokrati. Bli medlem nu!
Du är hjärtligt välkommen som medlem vare sig du väljer att
delta aktivt i politiken eller vara en mer passiv medlem som
nöjer sig med att ta emot information och delta i gemenskapen på våra möten. Alla behövs!
Mer information om vår verksamhet och hur du blir medlem
hittar du på vår hemsida:
www.socialdemokraterna.se/salem.

Delar du våra värderingar om allas lika värde?
• Om goda möjligheter att utvecklas och en

allas lika värde?
bra välfärd för alla?

• Om ett samhälle där vi går samman, så att
framtiden
kan bli
att utvecklas och
en bra välfärd
förljus
alla?för oss alla?

i går samman,Dåsåärattdetframtiden
kanställning
bli ljusför
fördina
ossvärderingar,
alla?
dags du tar
gör
slag i saken och går med i Socialdemokraterna nu!

g för dina värderingar, gör slag i saken och går med i

För dig som har andliga intressen finns organisationen Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Tidigare fanns Broderskapsrörelsen. En förändring av namn och inriktning gjordes
2011 för att spegla att organisationens tid som en rent kristen
rörelse är slut och att man är nu är en rörelse för socialdemokrater med olika religiös inriktning.
Läs mer på www.trosolidaritet.se.
Tro och Solidaritet har en lokal avdelning här i Salem.

aterna väljer du själv hur aktiv du vill vara. Du bestämmer själv
töd för våra grundidéer och få information om vår politik eller
irklar, seminarier, utåtriktad verksamhet och bidra i utvecklandet
Socialdemokraterna i Salem
en.

• Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com
itiker i Salems kommun. Ju fler vi är som deltar desto mer kan vi
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem
ommunens verksamhet påverkar vårt liv och vår vardag i stor

eslut som påverkar vår närmaste vardag, alltifrån barnomsorg
ggnadsplaner till snöröjning och badplatser är både stimulerande
unkter och vill vara med och påverka – ta kontakt med mig,
nde för Socialdemokraterna här i Salem. Du når mig på telefon

