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Det är vårt uppdrag som kristna att 

försvara människovärdet och arbeta 

för fred och försoning, global 

rättvisa och ett värdigt liv för alla. 
 

 



 

  

Under de senaste åtta åren har vi socialdemokrater bildat majoritet i kyrkofullmäktige i 

Nacka tillsammans med Fria liberaler i Svenska kyrkan och Gröna Kristna. Sedan förra 

kyrkovalet har vi bland annat fortsatt arbetet och samarbetet för att förverkliga Guds Hus i 

Fisksätra, engagerat oss i mottagandet av nyanlända och utvecklat kyrkans sociala arbete. 

Under den här perioden har Gula villan vid Nacka kyrka renoverats, och 

begravningsplatsen vid Storkällan har fått en ny ekonomibyggnad. 

Under många år har socialdemokrater varit med och tagit ansvar för utvecklingen i 

församlingen. Här är vårt program för de kommande fyra åren. Vi hoppas på nytt 

förtroende! 

Eva Åhlström, S 

Ordförande Nacka Kyrkofullmäktige 

Dialogen med Muslimska föreningen i 

Nacka har pågått i snart 15 år. Vi 

socialdemokrater har hela tiden varit aktiva 

i arbetet med Guds Hus i Fisksätra, där 

också det katolska stiftet är engagerat. Nu 

har vi tillsammans startat en fristående 

insamlingsstiftelse som samlar in pengar för 

att muslimerna ska kunna bygga en moské 

och för att vi ska kunna skapa ett 

gemensamt kyrktorg. Under tiden fortsätter 

religionsdialogen och vårt gemensamma 

sociala arbete i Råd- och stödcentret Källan.  
 

Kyrkans sociala arbete, diakonin, kan vara 

en kraft som upprättar människor, ger hopp 

och bryter människors isolering. Vår uppgift 

som församling är också att formulera kritik 

mot system och politiska beslut i samhället 

som ökar klyftorna och minskar 

sammanhållningen mellan människor.  

Efter den stora flyktingströmmen 2015 har 

församlingen varit starkt engagerad, först i 

ett evakueringsboende för flyktingar och  

sedan i att bjuda in de nyanlända till vår 

gemenskap och bistå dem med det vi har 

kunnat. Vi vill fortsätta att öppna dörrar för 

både nyanlända och andra som söker stöd 

och gemenskap, och vi vill fortsätta att ge 

kyrkans sociala arbete större tyngd. 

Vi har varit med och drivit miljöarbetet i 

kyrkan. Det har lett till att Nacka församling 

nu är miljöcertifierad. Vi har också tagit 

initiativ till ekologiska guider för bröllop och 

begravningar.  

Nu vill vi att församlingen går vidare i sitt 

miljöarbete. Vi kan utveckla sopsorteringen, 

använda ännu mer solenergi och annan 

klimatsmart teknik och inrikta oss på att 

återanvända material, till exempel gamla 

gravstenar i stället för att krossa dem.  

Vi vill inventera och värna den biologiska 

mångfalden på den mark som församlingen 

äger. Naturmarken väster om 

församlingsexpeditionen ska fredas från 

bebyggelse. Här vill vi skapa en oas för barn 

och besökare till kyrkan och kyrkogården. 

 

  
Socialdemokraternas kyrkopolitiska program för Nacka församling 



 

  

I församlingens arbete med barn och ung-

domar kan den kristna människosynen göras 

tydlig. Vi vill att verksamheten ska genom-

syras av mångfald, respekt, möjlighet att 

utvecklas och bli accepterad som man är. 

Barn- och ungdomsverksamheten ska vara 

avgiftsfri. Ingen ska behöva avstå av 

ekonomiska skäl. 

Vi är glada över att alla större beslut i 

församlingen nu kompletteras med en barn-

konsekvensanalys, och vi ser fram emot att 

få vara med och ge barnen större utrymme i 

kyrkan.  

 

Det är vårt uppdrag som kristna att försvara 

människovärdet och arbeta för fred och 

försoning, global rättvisa och ett värdigt liv 

för alla. 

Vi vill att församlingen ska vara en tydlig röst 

mot främlingsfientlighet och rasism och för 

fred och solidaritet. För oss är det viktigt att 

Svenska kyrkan står upp för en human 

svensk flyktingpolitik. 

Vi vill uppmuntra till ökat internationellt 

engagemang och stöder Svenska kyrkans 

internationella arbete för att bekämpa 

fattigdom och orättvisor och bistå med 

katastrofhjälp. 
 

Vi blir till som människor i relation med 

andra och behöver därför varandra. Det 

innebär att vi i djupare mening faktiskt är 

varandra. Detta är också den djupare 

innebörden i ordet ”kyrka”. Kyrkan är 

församlingen.  

Välkommen in i en utvecklande och helande 

gemenskap! Här finns plats också för dig. Vi 

vill att fler församlingsbor ska engagera sig 

som volontärer i församlingens verksamhet.  

En viktig uppgift för oss är att få fler att 

vilja bli medlemmar och vara med och 

bidra till att församlingen kan utvecklas. Vi 

vill samtidigt hushålla med församlingens 

resurser och arbeta vidare på 

administrativa och tekniska lösningar som 

skapas genom samarbete i stiftet, i kyrkan 

nationellt och med organisationer som 

delar våra värderingar. 
 

Medarbetare och volontärer i Nacka 

församling ska känna sig respekterade och 

uppskattade. Församlingen ska vara en god 

arbetsgivare och en seriös aktör i 

samarbete och affärer med andra. 

Församlingen ska ta etiska, sociala och 

miljömässiga hänsyn vid upphandling och 

välja seriösa entreprenörer. I de fall det är 

möjligt ska församlingen välja KRAV-märkt 

och Rättvisemärkt. 
 

Svenska kyrkans församlingar har 

uppgiften att sköta begravningsväsendet. 

Vi vill att kyrkogårdarna och 

begravningsplatserna ska vara rofyllda 

platser, där den biologiska mångfalden 

bevaras och där belastningen på miljön blir 

så liten som möjligt. Vi bejakar nya 

gravskick som askgravlundar och möjlighet 

att bli begravd i ett område med orörd 

naturmark.  



 

 
Omkring den 30 augusti får du som är över 16 år och medlem i Svenska kyrkan 
hem ditt röstkort. Det behöver du för att brevrösta eller rösta med bud.

 
Man kan förhandsrösta 4-17 september, brevrösta, rösta med bud eller rösta 
på valdagen.

 
Vi vill ha så högt valdeltagande som möjligt. Behöver du hjälp med 
brevröstning eller skjuts till vallokalen? Kontakta oss på 070-716 93 90 eller 
nacka@socialdemokraterna.se. 

 

VÅRA KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I NACKA 

1 Eva Åhlström, Finnberget 
2 Jan Johansson, Finnberget 
3 Ann Gripenlöf, Skogalund 
4 Monica Sundström, Storängen 
5 Jan Ekholm, Älta 
6 Anita Klum, Lillängen 
7 Åsa Norrman Grenninger, Henriksborg 
8 Anders Paulsson, Fisksätra 
9 Rose-Marie Trillkott, Fisksätra 
10 Hillevi Nyman Hällgren, Älta 
11 Bushra Albazi, Fisksätra 
12 Johanna Kvist, Älta 
13 Godwyll Osei-Amoako, Henriksdalsringen 
14 Fanny Nordberg, Duvnäs utskog 
 
 

15 Gunilla Åberg, Saltsjöqvarn 
16 Maria Kjellsdotter Rydinger, Skogalund 
17 Lotta Frohm Lindberg, Finnberget 
18 Beimnet Abraha, Fisksätra 
19 Hedda Nyman, Fisksätra 
20 Heléne Ågren, Finntorp 
21 Sune Åsvik, Tallbacken 
22 Maria Nordin Skulth, Järla Sjö 
23 Mattias Qvarsell, Henriksdalsringen 
24 Helena Westerling, Finnberget 
25 Alex Robayo Perez, Fisksätra 
26 Ghenet Kidane, Fisksätra 
27 Holger Forsström, Ektorp 
28 Laina Rosberg, Nysätra 
 

 


