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Plats Namn Presentation 

1 Ingrid Andersson Jag fyller 62 år i april, och har varit ordförande i Högalids församlings 
kyrkoråd i fyra år. Tillika gruppledare i s-gruppen. Jag är småländska, men 
stockholmare sedan nästan 40 år, har bott på Söder i 22 år varav Hornstull i 
16. Journalist är min utbildning och min identitet, de senaste åren har jag 
varit verksam som kommunikations- och organisationskonsult i stora 
uppdrag, t ex i RFSU och Vårdförbundet. Jag kan kyrkan, från folkets 
perspektiv. Det är min drivkraft. Och har varit min profession. Under nio år 
var jag kommunikationschef i Svenska kyrkan på nationell nivå. Att 
socialdemokraterna är folkkyrkans främsta representant är oerhört viktigt 
för mig, och mitt självklara val. Jag tror på gruppens och politikens kraft i 
kyrkan. 

2 Martin Siöland Jobbar som resande säljare inom golv på världens största golvkoncern. I 
Sverige jobbar vi under varumärket PERGO. Jag är 42 år (yngsta i KF för 
tillfället) bor med min man vid Hornstull. Har suttit i Kyrkofullmäktige i 
Högalids församling senaste 2 perioderna och blev invald i KR mitt i perioden 
tidigare då personer hade avlidit. Var valnämndens ordförande i förra valet 
och är det även i detta. Är andre vice ordf i kyrkorådet. 

3 Kerstin Mikaelsson Jag är 30 år och bor sedan några år tillbaka på Reimersholme. Är utflugen 
upplänning men får fortfarande anledningen att spendera en del tid där när 
jag och min sambo renoverar på ett torp från början av 1900-talet där. 
Utbildad nationalekonom och arbetar till vardags som politisk sakkunnig åt 
justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Aktiv socialdemokrat 
sedan min studietid i Göteborg. För mig är det viktigt att kyrkan genomsyras 
av jämställdhet, jämlikhet och demokratiska processer. 

4 Stefan Engström Ålder: 50 år. Bor på Reimersholme sedan 20 år, med rötterna i Jämtland. Har 
i många år arbetat i politiken, nu som statssekreterare på 
Utbildningsdepartementet med ansvar för högre utbildning och forskning. 
Fritiden tillbringas i stugan i hälsingeskogarna. 

5 Fredrika Holm 50 år. Facklig företrädare med bakgrund som undersköterska. Kommunal 
Sektion Universitetssjukhuset områdesansvarig. Har varit aktiv i Högalids 
församling de senaste två mandatperioderna. 

6 Lars Grip 73 år. Frilansjournalist sedan 1996. Enskild firma: Lars Grip Produktion. Fil. 
Kand, Lund 1974. Diverse anställningar som journalist bland annat vid 
Sveriges Radio 1986 – 1996. Medverkat i diverse statliga uredningar. 
Publicerat ett 20-tal böcker och skrifter. Chefredaktör för Orkesterjournalen 
2006-2015. 



7 Ulla Beijer Är egentligen pensionär, 65+, men jobbar fortfarande som forskare på 
Karolinska Institutet och handleder också studenter vid olika universitet och 
högskolor. Min kontakt med Högalids församling startade 1975 då det lystes 
i Högalid för mig och min make (som dog för ett par år sedan). Vi bodde då 
på Hornsgatan. När jag var nyexaminerad socionom, i början av 1980-talet, 
jobbade jag i några månader som diakonitjänsteman, som det hette då, i 
Högalids församling. Min och min makes kontakter med Högalids församling 
har pågått löpande under alla år, trots att vi bott den mesta tiden i 
Enskede/Skarpnäck. Dels gjorde jag ett inhopp, för många år sedan, i 
Högalids kammarorkester där jag spelade kontrabas i en påskmässa. Dels har 
min man sjungit i kören under en period på 90-talet och i början av 2000-
talet. Han, och många av mina släktingar, har också under många år deltagit 
i Frälsningsarméns, Söderkårens, spelningar som man har vid Högalidskyrkan 
på somrarna. Jag har nu flyttat tillbaka till Högalids församling och skulle 
därför gärna vilja göra en insats i Kyrkofullmäktige. 

8 Sven Olsson Hort Född 1950, uppvuxen i ett typiskt industrisamhälle i södra Sverige, 
stockholmare sedan 1975. Samhällsvetare och (f d) universitetslärare till 
yrket; forskare i jämförande politik, social välfärd och sociologi, från 1998 på 
Södertörns högskola. Bland annat skrivit om Svenska Kyrkans roll landet runt 
som socialt komplement till välfärdskommunen. Numera pensionär och 
verksam som ”frivilligarbetare” i förlagsbranschen (främst Arkiv, Lund), för 
närvarande sysselsatt med utgivningen av en bok om Gustav Möller (S) – ”en 
legendarisk socialpolitiker”. Medverkade för något år sedan i tankesmedjan 
Katalys klassprojekt. Medlem i Svenska Kyrkan sedan dopet (konfirmerad 
1963). Idag prenumerant på Kyrkans tidning. 

9 Catharina Byström Jag är utbildad journalist och har de senaste 25 åren jobbat som chef och 
kommunikationsansvarig för flera olika verksamhetsområden inom Arla 
Foods, Försäkringskassan och Regeringskansliet.  Jag har främst jobbat med 
utvecklingsprojekt och stora organisatoriska förändringar på uppdrag av 
högsta ledningen. Sedan tre år tillbaka jobbar jag som förlagsredaktör på ett 
facktidningsförlag. Jag är uppväxt i ett hem med stark socialdemokratiskt 
kompass där båda mina föräldrar varit politiskt aktiva hela livet, både i 
partiet, facket och kooperationen. I Örnsköldsvik spenderade jag mycket tid i 
kyrkan med att spela och sjunga i olika kyrkokörer så jag känner mig väldigt 
hemma med kyrkans verksamhet. Min dotter som har en lindrig 
utvecklingsstörning har även hon medverkat i många aktiviteter inom 
kyrkan, framförallt sång och teater. Jag tycker att kyrkan har en väldigt bra 
verksamhet för unga och gamla och för människor i utanförskap och jag vill 
gärna bidra med mitt engagemang till en viktig samhällsverksamhet. 



10 Wolfgang Hed Jag är pensionär sedan ca. 12 år och är 74 år gammal. Tidigare ingenjör i styr 
och reglerteknik, men de senast ca. 25 åren (innan pensioneringen) var jag 
ombudsman/förhandlingsledare/enhetschef.  Sitter i kyrkofullmäktige denna 
mandatperioden och i kyrkorådet det senaste året. Sitter dessutom i 
valnämnden för Högalids församling. Jag tycker det är ett intressant och 
viktigt arbete att bevara vårt kulturarv, inte minst nu inför den stora 
renoveringen av vår kyrkan. Jag tro att med min arbetslivserfarenhet kunna 
tillföra en del i detta arbete och kyrkans verksamhet och planering. 

11 Johanna Hallberg Ålder: 30. Bosatt var på Skånegatan (äger en lägenhet på Reimersholme och 
är därför med i S-föreningen där, men bor på Skånegatan med min sambo). 
Varit med i Socialdemokraterna i ca 2år och under den tiden kassör i Reimers 
s-förening. Arbetar som: Projektledare inom Samhällsbyggnad/Infrastruktur. 
Kommer i mars börja nytt jobb på Northvolt där jag kommer arbeta med 
byggandet av den nya batterifabriken. Efter engagemang i en förening de 
senaste åren vill letar jag efter uppdrag där jag kan utvecklas mer och vara 
med i beslut som gör större skillnad, samt lära mig mer om hur 
beslutsprocessen ser ut. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och 
de senaste åren börjat intressera mig för och engagera mig i politik, då jag 
tycker att samhället är på väg åt fel håll i flera avseenden och tror starkt på 
att de socialdemokratiska värderingarna är lösningen. Då jag är utbildad 
inom och arbetar med samhällsbyggnad har jag en god grundförståelse för 
hur kommunala processer fungerar. Jag har dessutom ett stort intresse för 
stadsplanering. Under min studietid var jag ordförande i en ideell förening 
med ca 1000 medlemmar så jag har utifrån det erfarenhet av demokratiska 
beslutsprocesser. 

12 Åsa Nordenskiöld 59 år, har bott i Högalid större delen av mitt liv. Jag är 
kommunikationsstrateg och har mestadels jobbat i politiskt styrd 
verksamhet både på myndigheter, i fackföreningsvärlden och på S-
Tankesmedjan Tiden. Jag har jobbat med fackliga ungdomsfrågor på LO i 
nästan tio år och varit kommunikationschef på bland annat HSB, 
Tankesmedjan Tiden och Statens Konstråd. När jag inte har jobbat politiskt 
har jag jobbat ideellt i kyrkliga sammanhang, bland annat på Kafé i 
Gemenskap vid Mariatorget under några år och även med projektet 
Vinternatt. När jag har tid och möjlighet hjälper jag Maria Magdalena 
församling med deras "Luncher i Gemenskap". 

13 Rickard Siöland Jag skulle kort beskriva mig som en passionerad humanist, som både finner 
en stor utveckling samt en tillfredställelse att verka för människors 
välbefinnande. (och lika värde). Min karriär har kanske varit brokig, men det 
är också på det sättet jag har fått förskaffat en livsvisdom. Den resan är på 
ingalunda över! I mina olika professioner så har jag haft turen att få 
samarbeta med många fantastiska människor, vilket jag är evigt tacksam för. 
Jag brukar säga att ordet tillsammans är mitt favoritord. Det ligger så många 
saker bakom det ordet, för det är ju just tillsammans i solidaritet som magi 
skapas. Jag har så mycket som jag är tacksam för och jag vill bidra till att göra 



skillnad och därmed också ett avtryck. Svenska kyrkan fyller en viktig 
funktion och jag vill gärna vara med och bidra med det jag kan. Alla kan inte 
göra allt, men alla kan göra något. 

14 Maria Bergendahl 63 år, civilekonom. Bor sedan 1995 på Reimersholme med en 
hemmavarande dotter 18 år och en dotter, 23 år, som delvis bor kvar 
hemma. Maken gick bort 2017. Sitter i kyrkorådet i Högalids församling 
sedan 2018. Arbetar sedan många år i regeringskansliet som politiskt 
sakkunnig för socialdemokraterna. Aktiv i en av församlingens körer sedan 
några år. Även döttrarna har deltagit i församlingens körverksamhet. 
Kulturarvet, inte minst det musikaliska, är viktiga frågor för Maria. Kyrkans 
förestående renovering är en stor och central fråga som kommer att 
engagera församlingen och kyrkorådet under nästa mandatperiod. Det gäller 
att planera och förbereda för en bra verksamhet på längre sikt, men även 
under renoveringen då kyrkan är stängd. 

15 Ann-Mari Hansson 
Genetay 

63 år. Född, bosatt och arbetande i Högalid. Har arbetat som 
försäkringshandläggare, vårdbiträde, undersköterska, sekreterare och 
administrativ chef m.m.  Sedan drygt fem år tillbaka arbetar jag som 
undersköterska igen eftersom jag brinner för de äldre men också för deras 
kost.   Diverse utbildningar som jag har gått är, försäkringshandläggare, 
treårigt samhällsvetenskapligt gymnasium, vårdbiträdes samt 
undersköterska utbildning och organisation och ledarskapsutbildning på 
Ersta Sköndals högskola. Jag har tidigare suttit i Högalids församling som 
ledamot i Kyrkorådet, fullmäktige, budgetberedning samt varit andre vice 
ordförande. Jag har vuxna barn och dessutom barnbarn. Intressen förutom 
Högalid och min familj är mitt hus i Småland, skog odling och natur. 

16 Jan Ejme 
 

17 Ann-Louise Engblom Konstnär född -51 i Norberg,Västmanland. Bott i församlingen sen -73. Setat 
i kyrkoråd och fullmäktige sen 2013. Är kyrkvärd. Haft kurser i akvarell och 
ikonmåleri i Högalid och andra församlingar. Nu när ombyggnad och 
restaurering av kyrkan ska ske är det extra viktigt att se till församlingens väl. 
Inte minst församlingsborna. 

18 Monica Torsson 71 år. Har funnits med i kyrkofullmäktige och kyrkoråd ledamot eller 
ersättare sedan 2002. Jag har gjort mitt men förstått att jag inte kan lämna 
riktigt än. Jag är präst, numera pensionerad, sedan 2001. Dessförinnan har 
jag arbetat i Svenska kyrkan på nationell nivå och i Sveriges Kristna råd. Jag 
har socialdemokratiska värderingar och trots att min identitet främst är 
prästens anser jag det mycket viktigt att kyrkan styrs demokratiskt. Jag bor 
vid Mariaskokan med min lilla bichon frise Rakel. Vi går mycket häromkring i 
krokarna. Har barn och barnbarn i kvarter i närheten. Vattenjympa och lite 
inhopp - just nu mest i jourhavande präst, vänner, böcker och matlagning 
fyller utöver det mycket av min tid. Jag har tidigare mest ägnat mig åt 



utvecklingsarbete och som präst åt själavård, dop, gudstjänster, vigslar och 
begravningar,  men är i grunden en rätt analytisk person.  Om jag kan bidra i 
kyrkofullmäktige får valberedningen avgöra. 

19 Bror Hellman 
 

20 Åsa Sohlman Jag är född 1938 och vid det här laget sedan ett antal år en aktiv pensionär. 
Under min arbetsaktiva period arbetade jag som utredare bl.a. på 
Energimyndigheten och i Regeringskansliet. Jag är fil dr. i nationalekonomi. 
Efter pensionen har jag bl.a. varit med i kyrkofullmäktige i Högalids 
församling och satt ett par år tom i kyrkorådet. Under den senaste 
mandatperioden endast i kyrkofullmäktige. 

21 Maria Palme 58 år. Ledamot och ordf i Stadsdelsnämnden 2002-2006. Ersättare i Stokab. 
Ordförande i Södra Kvinnoklubben. Under tidigare period ersättare i 
kyrkofullmäktige. 

22 Göran Dahlstrand Är 70 år varit aktiv sedan sjuttiotalet i Högalids Socialdemokrater. Varit aktiv 
inom Högalidskyrkan i minst trettio år. Tillhör folkkyrkotanken. Där svenska 
kyrkan skall vara öppen för alla inte bara de som formulerat sin tro. 

23 Ewa Carlsson 
Hallberg 

Skådespelare. Gift i Högalidskyrkan, där vi även döpt våra två barn. Ser det 
som viktigt att vi värnar socialdemokratiska värderingar, där vi har möjlighet 
att påverka, i såväl kyrkan som i övriga samhället. Aktiv socialdemokrat på 
Södermalm. 

24 Gustav Österman Jag heter Gustav Österman och bor vid Zinkensdamm på Södermalm. Jag 
studerar just nu Nationalekonomi och Statsvetenskap på Stockholms 
Universitet. Jag har tidigare jobbat inom IT som både stödfunktion och inom 
Dataanalys. Jag ställer upp i kyrkovalet då jag vet att kyrkan fyller en viktig 
funktion i människors liv och jag anser att det är en viktig tradition att den 
styrs via demokratins principer. Jag är även kampanjledare för 
Socialdemokraterna på Södermalm. 

 

 


