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Vi värnar om
en öppnare
kyrka,
de kulturella
värdena
och en god
ekonomi

Kyrkovalet kallas
ibland för det
glömda valet och
2005 var val-
deltagandet 13%.
Din röst är viktig.
Ge oss förnyat
förtroende.
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Utnyttja din rättighet – Rösta i kyrkovalet!
Den kristna värdegrunden har en särställning i det svenska
samhället och en viktig roll i vår kultur och historia. I genera-
tioner har Salems församling varit en mötesplats för männi-
skor vid olika händelser i livet. Det är en tradition vi vill
värna, vårda och utveckla. Använd din rösträtt och möjlighe-
ten att påverka hur du vill att kyrkan ska ledas och utvecklas
de kommande fyra åren.

En fri folkkyrka – öppen för alla
Moderaterna ställer upp i kyrkovalet för att du ska ha ett alter-
nativ att lita på. Vi arbetar för en fri folkkyrka som står öppen
för alla. Vi vill värna om svenska kyrkans kulturella och etis-
ka värden. Alla människor, oavsett religiös övertygelse, ska
ges möjlighet att ta del av det som svenska kyrkan har att
erbjuda i gudstjänster, tradition och kultur. För att kunna möta
nya människor ska kyrkan vara synlig i samhället, även utan-
för de traditionella kyrkorummen.

Kyrkan i samhället
Vid kriser och katastrofer är kyrkan den naturliga mötesplat-
sen för människor. Kyrkan skall finnas tillhands för såväl sjä-
lavård som materiell hjälp. Kyrkan har en lång erfarenhet av
kriser och katastrofsituationer i samhället, en erfarenhet som
måste tas tillvara, utvecklas och stärkas.
Moderaterna ser familjen som en grund för samhället.
Familjen har det grundläggande ansvaret för barnens fostran.
Salems församling skall stödja föräldrar i olika situationer vil-
ket bland annat sker genom verksamheten med barn och unga.

Tradition
Det moderna samhället skapar nya krav i mötet mellan männi-
skor i alla åldrar. Moderaterna vill att församlingen utvecklar
samverkan med kommun, andra kyrkor, frivilliga organisatio-
ner och företag. Arbetet bland barn och ungdomar ska öka.

Dopets möjlighet lyfts fram. Konfirmandarbetet, inriktat på
undervisning om livsfrågor och vuxenblivande, ska intensifie-
ras. Salems församling ska vara ett stöd för föräldrar i olika
situationer och vara en plats där människor i olika åldrar trivs
tillsammans.
Ett rikt gudstjänstliv är navet i församlingens verksamhet,
byggt på en tradition med igenkännande glädje och ständigt
pågående förnyelse.
Diakoni gör kristen tro synlig i omtanke om hela människan.
Formerna behöver ständigt utvecklas och rustas för ett uthål-
ligt socialt arbete med ökat engagemang av frivilliga insatser.

Förnyelse
Tradition är viktigt men lika viktigt är det att hitta alternativ
till den traditionella gudstjänsten. Målet med förnyelse är att
stimulera individen till att utveckla sina egna kristna värde-
ringar, värderingar utifrån den etik och moral som formar det
kristna tankesättet på samma sätt som den formar samhällets
sätt att vara.
Vi vill därför arbeta för att hitta nya platser och nå nya grup-
per. I Salems församling lever ett stort antal ungdomar. Vi
moderater vill att kyrkan kommer ut och möter ungdomarna i
deras egen miljö. Utan att vara påträngande ska vi skapa kon-
taktytor där ungdomarnas frågor och funderingar kan diskute-
ras. I ett första steg kan detta ske genom enkla sammankoms-
ter i våra centrala lokaler. På sikt vill vi skapa ett permanent
ungdomscafé.

Nya mötesplatser
Kyrkomusiken är en tillgång och vi vill stärka en redan omfat-
tande musikalisk verksamhet för körer och konserter.
Musiken ska också kunna flyttas utanför traditionella kyrkolo-
kaler, dels ska vi söka upp människor som har det svårt att
komma till kyrkan som gamla och sjuka, dels vill vi ordna
regelbundna musikaliska möten utomhus, både i kommunens
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KYRKOVAL DEN 20

Vi ska även i fortsättningen vara en stark röst för den moderata ideologin utifrån ett kristet perspektiv. De kulturella och
etiska värdena är viktiga att värna om” tycker Ulla Wickstein, Olle Glimvik och Per-Erik Ekman Moderaterna i Salem.

”Vara en stark röst för den moderata i



centrumanläggningar och i naturen. På sikt vill vi se på möj-
ligheterna att skapa ett permanent mötesplats utomhus.
Vi vill arbeta vidare på att vara ett stöd till unga barnfamil-

jer. Detta stöd ska dels vara avlastning, som kyrkans barntim-
me, men även vara en diskussionspartner i etiska frågor. Här
tror vi på en blandning av kyrkans resurser och frivilligt arbe-
te, som också möjliggör att olika grupper träffas.

God hushållning leder till låg kyrkoavgift
En god ekonomisk hushållning med kyrkans medel och egen-
dom är nödvändig. Med den utformning som kyrkoavgiften
har fått uppfattas den av flertalet som en skatt. För den enskil-
de kyrkomedlemmen är det viktigt att veta vad man får för sin
kyrkoavgift. Vi moderater vill begränsa det totala uttaget av
skatter och avgifter. Detta gäller även avgifter på alla nivåer
inom Svenska kyrkan. Vi vill se ett tak för kyrkoavgiften.

Kulturarvet
Svenska kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta och detta
gäller i högsta grad Salems församling. Kyrkor, andra bygg-
nader, kyrkogårdar, inventarier, konstverk och textilier måste
tas om hand på ett ansvarsfullt sätt för att kunna levandegöras
för kommande generationer.
Moderaterna tycker också att dagens huvudmannaskap för
begravningsverksamheten inte genom riksdagsbeslut tvångs-
mässigt ska flyttas från Svenska kyrkan.

Bedriva en effektiv verksamhet
Moderaterna vill finna effektiva former som underlättar för-
samlingens arbete. Vi vill även stödja ett ökat samarbete med
andra kyrkor. Med långsiktiga och tydliga mål tror vi det blir
lättare att skapa kompetenta arbetslag som kan erbjuda bra
verksamhet inom ramen för tillgängliga medel.
Salems församling ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler
som möter verksamhetens behov.
Församlingens verksamhet ska stärkas med ökat självstyre i
de angelägenheter som är kyrkans egna.
Människors vilja att offra tid och resurser i kyrkans och med-
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ideologin utifrån ett kristet perspektiv”

Vi värnar om en öppnare kyrka, de kulturella värdena och en god ekonomi.
Moderaterna i Salem vill:
– Slå vakt om kulturarvet – ansvar för traditioner och kultur idag och imorgon
– Arbeta för betydelsefulla och uppskattade verksamheter för både barn, unga och äldre
– Ta ansvar för behövande - En varm hand till människors hjälp vid problem och kris
– Att Salems församling skall vara en levande och utåtriktad församling.
– Utveckla ny sätt och platser att möta människor – kyrkan ska synas och vara lättillgänglig.
– Värna om personal och frivilligas insatser genom utbildning och ökad delaktighet.
– Arbeta för en god ekonomisk hushållning med kyrkans medel
– Långsiktig målsättning för att skapa en effektiv verksamhet.
– Förstärka de moderata inslagen där besluten fattas, för att vara en stark röst för den

moderata ideologin utifrån ett kristet perspektiv.

Bevaka att demokratin lever! Utnyttja din demokratiska rättighet! Rösta i kyrkovalet!

Moderata kandidater
i valet till kyrkofullmäktige

�� 1 Olle Glimvik
�� 2 Donald Molander
�� 3 Ulla Wickstein
�� 4 Per-Erik Ekman
�� 5 Mats Röhr
�� 6 Johan Ekholm
�� 7 Irene Beckman 
�� 8 Jörgen Söderlund
�� 9 Stig Beckman 
�� 10 Berit Söderlund
�� 11 Christina Ebenfors
�� 12 Björn Odelius
�� 13 Sonia Olsson
�� 14 Christina Stahl
�� 15 Marika Makrigianni
�� 16 Terttu Loimalahti Hagström
�� 17 Björn Grönroos
�� 18 Riccardo Giorgi
�� 19 Guri Kilnes
�� 20 Arne Wickstein. 
�� 21 Lena Glimvik
�� 22 Hans Forsbeck

Om Du undrar över något är Du välkommen att kontakta Olle
Glimvik 08 532 52656 /olle.glimvik@comhem.se; Donald
Molander  0734 362 701/donald.molander@gmail.com eller
Ulla Wickstein 0708 734 748/ulla.wickstein@telia.com. Du
kan också kontakta oss om du önskar hjälp med att ta dig till
vallokalen.

människors tjänst måste tas bättre tillvara. För att rätt kanali-
sera denna vilja behövs ökad kunskap hos såväl anställda som
frivilliga. Vi vill ytterligare uppmärksamma frivilliggrupper-
nas behov av uppmuntran, utbildning och ökad delaktighet.



Moderata Samlingspartiet i Salem
Tel: 08 532 598 06
Ansvarig utgivare: Lennart Kalderén
Redaktionen i övrigt:
Ewa-Lena Rasmusson

H E M S I D A :
www.moderaterna.net/salem
E - P O S T :
salem@moderat.se
B L O G G :
www.kalderen.info
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Det är många som upptäckt vägarbetet ute på
E4/E20. Det är Vägverket som bygger fler körfält
och installerar ett kövarningssystem mellan tra-
fikplatserna Moraberg och Hallunda för att trafi-
ken ska flyta bättre och säkrare. Vägen är hårt
trafikerad väg med en stor andel tunga transpor-
ter. 
Hård trafikbelastning och höga hastigheter 
i kombination med en vägutformning som inte
uppnår dagens krav på god standard 
i plan och profil, är några av orsakerna till anta-
let olyckor som rapporteras.

Den gräsbeklädda mittremsan och en bit av vägrenen kommer
att användas för att bygga tre körfält, mot dagens två.
Mittremsan kommer att ersättas med barriärelement. Man pas-
sar också på att reparera tre broar och detta medför att vägen
förskjuts i sidled och hastigheten sänks till 70 km/tim. Det
kommer dock att vara två körfält i vardera riktning, precis som
tidigare.

Genom den trafikutrustning som sätts upp längs vägen ges
bättre möjlighet för vägtrafikledningscentralen Trafik
Stockholm att stänga av körfält och skicka ut de resurser som
behövs till platsen som polis och räddningstjänst samt förmed-
la information till allmänheten via media och webbplatser som
trafiken.nu och Vägverkets webbsida ”Läget på vägarna”.

Hela projektet beräknas kosta cirka 300 miljoner kronor och
arbetet beräknas pågå i olika etapper mellan 2009 och 2012.
Sommaren 2010 beräknar Vägverket att installera kövarnings-

systemet. Portaler över vägen kommer att sättas upp och på
den monteras trafikutrustning i form av trafikinformationstav-
lor, detektorer som känner av trafikflödet och kameror som
används för vägtrafikledning

Öppning av det tredje körfältet på sträckan mellan Salem
och Hallunda beräknas ske under våren 2011. Sträckan
Moraberg–Salem beräknas öppna under våren 2012.

− Det är bra att ombyggnaden kommer igång, men projek-
tet är för utdraget, säger Lennart Kalderén, kommunalråd
för Moderaterna. Det blir tre jobbiga år för salembor, södertäl-
jebor och andra. Det blir återkommande vägarbeten med ryckig
och ibland stillastående trafik på en hårt belastad vägsträcka.
Den som kört motorvägen vissa storhelger vet att de långa
köerna kan vara väldigt påfrestande. Vägverket måste pröva
alla möjligheter att minska projekttiden, avslutar Lennart
Kalderén.

Snabba på ombyggnaden av E4/E20!

Datortek
Det blir fler och fler pensionärer i Salem och Rönninge. SPF och
PRO har uppvaktat kommunen och önskat sig en lokal där de kan
arrangera datorkurser eller hobbyverksamhet med datorer. Det är inte
alltid så lätt att hitta lokaler, men snart fattas det beslut: ett datortek
ska inrättas i f d Säbyskolans lokaler i källarvåningen mot
Ishallsvägen.
Pensionärerna kommer att bilda en förening, Seniornet Salem, som
tar hand om drift och tillsyn. Ett avtal med kommunen är på gång. 

Ungdomsinflytande
Fram till 2008 anordnades Ungdomsting i kommunen. Under en dag
samlades ett 40-tal elever från grund- och gymnasieskolor för att dis-
kutera olika motioner som skrivits av ungdomar. Det har handlat om
ungdomsfestivaler, förebyggande arbete mot alkohol och narkotika,
interiören i sportanläggningar m m.
Ungdomstingets motioner har sedan rullat genom kommunens

beslutsapparat och slutligen behandlats i kommunfullmäktige. Detta
har varit demokratiskt vällovligt, men tagit tid. För att underlätta för
ungdomarna att få snabb verkställighet av de viktigaste önskemålen
har nu 100 000 kr anslagits i kommunens budget. De ska vara ”snab-
ba pengar” som ska kunna fördelas direkt när ungdomarnas valda
representanter framställer önskemål, förutsatt att det är praktiskt möj-
ligt. Klartecken för detta väntas snart. 

Söderby park

Kommunens största bostadsprojekt sedan 1970-talet fortskrider. NCC
har nu byggt klart vägen genom Söderby park. Det går nu att köra från
Söderby gårds väg (södra infarten) upp till torget och västerut ned mot
rondellen. (Det går även att köra norrut till norra infarten.)
Det är mycket välkommet att vägen är klar. Snart är det också dags

för den första affärsinnehavaren att flytta in vid Söderby torg. Det blir
en pizzeria, kombinerad med annan försäljning. Härnäst väntar vi på att
kunna SL ska dra upp buss 725 genom området (och vidare ut genom
västra infarten vid rondellen). Det kan ske så snart NCC bygger buss-
hållplatsen invid kommungränsen på Söderby gårds väg. Det utgår vi
ifrån att det sker 2010.


