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Kyrkoval söndagen
den 20 september

Du som är 16 år och medlem i Svenska kyrkan
har rätt att rösta i de tre olika valen:

Använd din rättighet och möjlighet att påverka – rösta på socialdemokraterna!
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• Kyrkofullmäktige i Salems församling
• Strängnäs stiftsfullmäktige
• Kyrkomötet

Socialdemokraternas viktigaste
frågor i kyrkovalet:
1)

Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar

2)

Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum

3)

Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade

4)

Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats

5)

Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle

6)

Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan

7)

Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa

8)

Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan

9)

Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar.
Uppmuntra och underlätta samverkan på lokal och regional nivå.

10) Bygg kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp
11) Gör Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete
12) Gå före i kampen för hållbar utveckling, en förutsättning för
skapelsens överlevnad

Vill du tränga djupare in i frågorna finns detaljerade beskrivningar på http://www.socialdemokraterna.se
under rubriken ”Kyrkovalet” eller ring 08-532 511 00.

I Salems församling kommer vi
under de närmaste fyra åren främst
arbeta för att:
•

Satsa på det frivilliga arbetet i Salems församling

•

Utveckla verksamheten för vuxna bland annat i studiecirkelform

•

Fortsätta att utveckla barn- och körverksamheten

•

Öka insatserna för att knyta fler tonåringar till ungdomsverksamheten

•

Se till att det finns goda lokaler för församlingens verksamhet

•

Ta ansvar för en god ekonomi och en i huvudsak oförändrad
kyrkoavgift

Lennart Bång (66)
Ledamot i kyrkofullmäktige, förste vice ordförande
i kyrkorådet och ordförande i personalutskottet.

Ulf Eriksson(68)
Ledamot i kyrkofullmäktige och ersättare i kyrkorådet
samt ledamot i fastighetsutskottet.

-Vi behöver stabilitet i församlingen samtidigt som det är
viktigt att förnya församlingsarbetet. Detta för att få fler
aktiva i församlingen samtidigt som församlingen måste
vara öppen mot nya församlingsbor. Om antalet kyrkotillhöriga minskar kan legitimiteten för kyrkan urholkas.
Som förtroendevald måste man vara pådrivande och
inspirerande samt genom ramar skapa möjligheter för
de anställda utföra verksamheten.
För mig som socialdemokrat ligger frågorna om demokrati, öppen folkkyrka, en kyrka utan klassklyftor, internationell rättvisa, hbt frågor varmt om hjärtat.
Arbetsmiljön för anställd personal och frivilligarbetare en
viktig fråga. Frågan om goda och handikappanpassade
lokaler kommer att bil akut under mandatperioden. Den
måste utredas skyndsamt och åtgärdas snarast så att våra
kvarvarande lokaler täcker behovet för församlingens
verksamhet.

-Som kyrkopolitiker tycker jag att det är viktigt att engagera sig i det kyrkliga arbetet.
Därför är jag mycket aktiv som kyrkvärd där jag i gudstjänster och dop får tillfälle att möta många församlingsbor. För mig är det viktigt att kyrkan finns i vardagen och
för alla, genom aktiv diakoni bland unga och gamla, och
att alla har lika värde.
Därför behövs mer kontakt med andra kyrkor och trossamfund, det vill säga mer ekumeniskt samarbete. Musiken är viktig i en levande kyrka, så en fortsatt satsning på
våra körer, på Musik i sommarkväll och Öppen kyrka är
områden som ligger mig varmt om hjärtat.

Ulrika Stockhaus (41)
Ledamot i kyrkofullmäktigen under den senaste mandatperioden.

-Jag vill komma med i Kyrkomötet för att kunna påverka
hur Svenska Kyrkan ska styras på den övergripande nationella nivån.
För mig är det viktigt att vi kan bevara vår fina kyrkliga tradition i hela Sverige. Svenska kyrkan ska vara en kyrka öppen
för alla. Om man ”bara” vill begravas i kyrkan ska det var
OK. Om man vill vara med varje söndag och fira högmässa
likaså. Det valmanifest som socialdemokraterna antagit uttrycker väl de ambitioner jag har med mitt engagemang.
Personligen tycker det känns spännande att åter få engagera mig i Svenska kyrkan. Som tonåring var jag med i Kyrkans
ungdom och var mycket på den fina stiftsgården Stjärnholm.
Jag har även jobbat extra som vaktmästare några år i Salems
församling. Dessutom satt jag i Kyrkorådet när kyrkan skildes från staten och tycker nu att de ska bli spännande att se
hur resultatet blivit när nu tio år har gått.

-Jag vill engagera mig i Svenska Kyrkan för att göra fler
medlemmar och medborgare medvetna om vilken fantastisk verksamhet som kyrkan har för barn. Detta utan
att vara påfrestande i fråga om religiös fanatism, men
givetvis så är det kristna budskapet klart och tydligt och
ska så vara. Väldigt mycket görs för barn vars familjer
har det svårt på många sätt, ett osjälviskt engagemang
som alltför få tyvärr idag tar del av, kanske för att de är
omedvetna om att möjligheten finns.
Svenska Kyrkan skänker stöd och tröst, en hjälpande hand
till så många människor även icke protestanter/kristna
och gör detta för att de har en god människosyn, tron att
alla människor i botten är goda är väldigt stark. Kyrkan är
även en stor del av vår historia och vårt kulturarv, väl värt
att bevara. Även kommande generationer måste få en
möjlighet att välja om de vill ta del av kyrkans budskap.
För att det ska vara möjligt måste vi fortsätta jobba med
att få ut vårt budskap på ett tilltalande och aktivt sätt.
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Arne Närström (42)
Ledamot i kyrkofullmäktig

Bostadsbristen är allvarlig både för den enskilde och
för Sverige. Bostadsbristen hämmar utvecklingen och
förhindrar rörlighet på arbetsmarknaden. En grupp
som drabbats hårt av bristen på bostäder är ungdomarna. Närmare hälften av landets kommuner uppger
att de har brist på bostäder som ungdomar efterfrågar.
Ungdomar tvingas istället att vända sig till andra- och
tredjehandsmarknaden och inte sällan betala överhyror för sitt boende. Också i Salem råder det enligt
regeringens egen myndighet, Boverket, bostadsbrist.
Tretton av Sveriges kommuner har ingen allmännytta.
Salem är tyvärr en av dessa tretton. Det innebär att
Salem står utan ett av de viktigaste bostadspolitiska
verktygen en kommun har för att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Utan egen allmännytta vilar
det givetvis ett extra tungt ansvar på Salems moderatstyrda kommunledning att på annat sätt få tillstånd
bostadsbyggande, inte minst av sådana bostäder som
efterfrågas av den stora ungdomsgenerationen. Fakta
talar för sig själv. Den moderatledda kommunledningen
i Salem har inte minsta intresse i att se till att det byggs
några hyreslägenheter.

Gästskribent Carina Moberg
Riksdagsman och bostadspolitisk talesperson
för Socialdemokraterna

Läget på bostadsmarknaden är djupt oroande. Sedan
den moderatstyrda regeringen tog över regeringsmakten 2006 har byggandet av bostäder minskat
kraftigt år från år. Antalet påbörjade hyreslägenheter
har i stort sett halverats.
Raset i bostadsbyggandet har inte kommit av sig självt.
Det går inte att likt ansvarigt statsråd Mats Odell enbart skylla på finanskris och lågkonjunktur. Nej, ansvaret vilar tungt på den moderatstyrda regeringen som
valt att ta bort investeringsstöd för hyresrätter, avlövat
lagstiftningen på bostadspolitikens område och slopad
räntebidragen. Orättvisorna på bostadsmarknaden
– inte minst mellan generationerna – bara ökar.

Vi socialdemokrater har lagt en rad konkreta förslag i
riksdagen för att få igång bostadsbyggandet och skapa
fler attraktiva bostadsområden. Vi ser behov av såväl
investeringsstöd för hyresrätter och ROT-avdrag för renovering av flerfamiljshus liksom en tydligare lagstiftning med vassare verktyg för kommunerna att styra
den egna bebyggelseutvecklingen. Ett sådant verktyg
är att öka kommunernas befogenhet att styra valet av
upplåtelseform i samband med nyproduktion. I en del
andra länder kan upplåtelseformerna låsas fast i detaljplaner. En sådan möjlighet skulle öka förutsägbarheten
och underlätta planeringen av ny blandad bebyggelse
samtidigt som nyproduktion av efterfrågade upplåtelseformer kan prioriteras. En förutsättning för detta är
naturligtvis en aktuell bostadsförsörjningsplan.
För oss socialdemokrater är det grundläggande att
ansvaret för bostadsbyggandet ska delas mellan stat
och kommun. Men med en moderatstyrd regering
i Rosenbad och en moderatstyrd kommunledning
i Salem saknas både viljan och ambitionen att ta ett
bostadspolitiskt ansvar. Delat ansvar har blivit ingens
ansvar. De stora förlorarna med en sådan cynisk politik
är inte minst ungdomarna. Till detta skall väljarna ta
ställning i valet 2010. Låt oss se till att detta blir en av
de viktiga och avgörande frågorna!
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