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1. Inge Gustafsson, 67, konsult 
Nu ordförande i Katarina församlings kyrkoråd och kyrkopolitiskt aktiv sedan slutet av 80-talet. 
Journalist/kommunikatör i botten med erfarenheter från Statsrådsberedningen, 
Justitiedepartementet, Statskontoret, Länsstyrelsen och MSB. 
Har varit med på församlingens utvecklingsresa och även påverkat densamma. Mitt politiska 
engagemang fokuseras numera huvudsakligen på kyrkan som alltmer står upp som en garant när 
civilsamhället sviktar. 
Även om gudstjänstlivet är navet har församlingen många strängar på sin lyra; Goda grannar, 
Kulturskolan, körerna, musiken, barn- och ungdomsverksamheten m.m. Här vill jag fortsätta vara 
med och påverka till fromma för i första hand församlingens medlemmar, men också andra som 
söker sig till våra verksamheter. 
Jag är i grunden smålänning, men sedan drygt 30 år söderbo med hemvist på Högbergsgatan. 
Medlem i Katarina s-förening samt S-2000. 
 
2. Kristina Salenstedt Linder, 62, studie- och yrkesvägledare 
Jag är yrkesverksam på heltid som studie- och karriärvägledare, och internationell koordinator på 
Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Jag är medlem i Katarina Västra socialdemokratiska förening, där jag också sitter som ledamot i 
styrelsen. 
Som ung var jag aktiv i Kyrkans Ungdom i Bredängskyrkan efter det att jag läste och konfirmerats i 
Skärholmens församling dit Bredängskyrkan tillhör. Det var i Kyrkans Ungdom som mitt politiska 
intresse och engagemang växte fram ur den gemenskap och allas lika värde som genomsyrade 
ungdomsverksamheten i Bredängskyrkan. 
Jag bor sedan i början av 1990 talet i Katarina församling, mina båda barn har varit aktiva i 
barnkörsverksamheten i församlingen. Och jag har också under en tid av ansträngda förhållanden 
som ensamstående mamma fått stöd via församlingens diakoni. Och vet av egen erfarenhet hur 
viktig vår församling är på Södermalm. 
Detta är min andra mandatperiod i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Katarina församling. Denna 
mandatperiod är jag vice ordförande i kyrkorådet och ordförande i personalutskottet. Uppdrag som 
jag upplever som ansvarfulla och stimulerande. Jag hoppas att jag ska få fortsatt förtroende även 
nästa mandatperiod. Jag vill gärna fortsätta att skapa förutsättningar för att Katarina församling ska 
fortsätta att vara en bra arbetsgivare med en bra personalpolitik. Och där vår kyrka är kyrkan är mitt i 
byn, vår verksamhet är öppen och inbjudande. Att vi skapar detta tillsammans, förtroendevalda och 
anställda och frivilliga. 
Jag är även intresserad av att nomineras till Stockholms Stift om vårt parti så vill. 
  
3. Otto Fischer, 53, professor 
Jag är professor i retorik vid Uppsala universitet. Bor på Östgötagatan med fru och två vuxna barn 
och har tidigare suttit i kyrkorådet, samt varit sekreterare i Södersossarna, i Katarina S-förening och 
numera insomnade S-föreningen Smedjan. Tyvärr fick jag avsäga mina politiska uppdrag för en 
gästprofessur i Berlin under åren 2014–2017, men är nu sugen på att återvända till politiken. Särskilt 
kyrkopolitiken tycker jag är enormt givande; Katarina församling gör ett fantastiskt arbete; förstås 
genom musiken och gudstjänsterna, men också genom den sociala verksamheten. Att få vara med 
och bida till detta viktiga arbete  genom mitt engagemang i kyrkorådet hör till det roligaste och mest 
meningsfulla jag fått uppleva genom mitt politiska engaglemeng!  
 
4. Kristina Lejdström, 83, f d departementssekreterare 
Är medlem i Katarina socialdemokratiska förening, Traneberg Ålsten Bromma socialdemokratiska 
kvinnoklubb samt Föreningen S 2000.  Har suttit i Kyrkomötet, kyrkostyrelsen, stiftsfullmäktige, 
stiftsstyrelsen samt domkapitlet. Jag har en tjugoårig erfarenhet och engagemang i Svenska kyrkan 
på både nationell, regional och lokal nivå. Det viktigaste för mig nästa mandatperiod är den lokala 
nivån i min egen hemförsamling med Stockholms kanske allra vackraste kyrkogård. 



Katarina församling är hemma för mig sedan tio år och två mandatperioder. Jag är mycket stolt över 
att tillhöra kyrkofullmäktige och kyrkoråd och har särskilt engagerat mig i det Sociala företagandet 
som nu är integrerat med församlingens övriga verksamhet. Jag ser vad församlingens verksamhet 
betyder för människor varav många kommer varje dag och inte sällan långväga ifrån olika förorter. 
Jag vill vara en av de som ansvarar för att församlingen är öppen och välkomnande, att vi har en bra 
personalpolitik som gör att människor vill arbeta här, antingen som anställda eller som volontärer. 
Det finns en uppgift för alla som vill. För mig är det viktiga att vi gör det tillsammans, förtroendevalda 
och anställda och frivilliga. Därför vill jag gärna vara en del av kyrkofullmäktige även nästa 
mandatperiod. 
 
5. Erik W Hallonsten, 35, enhetschef 
Partimedlem sen 2007. Aktiv i SSU, S-Studenter från 2008. Har tidigare suttit i stadsdelsnämnden på 
Norrmalm och varit borgarrådsekreterare 2014-2016. Har även suttit ett år i kyrkomötet. Nu boende 
på Kocksgatan och arbetar som enhetschef på Finansförbundet. 
 
6. Ulla Dahlbäck, 75, pensionär 
Medlem i Katarina Västra socialdemokratiska förening (tidigare i Katarinaföreningen och 
småföretagarna). Är sedan 2015 med i kyrkorådet i Katarina församling (först som ersättare sen 
ordinarie). 
Jag vill gärna fortsätta arbetet i Katarina församling då jag tycker att kyrkan har en viktig roll i 
lokalsamhället. Kyrkan kan erbjuda råd och stöd vid personliga kriser, andlig utveckling och ritualer 
vid dop, begravningar och bröllop. Kultur och musik för alla åldrar erbjuds också i Katarina kyrka.  
Jag vill också fortsätta bevara och utveckla Katarina kyrkogård till att vara Stockholms vackraste park 
liksom begravningsplats. Nya begravningsformer såsom askgravlund samt återanvändning av gamla 
gravar behövs. 
Är idag ordförande i Mark- och fastighetsutskottet och gravsättningsutskottet. Vice ordförande i 
kyrkofullmäktige. Kyrkvärd och samordnare av musikvärdarna. Sammankallande i kollektgruppen. 
 
7. Carola Löfstrand, 50, utredare 
Jag jobbar till vardags som utredare på LO inom arbetsmiljöområdet. Jag med min familj har bott i 
församlingen i drygt 12 år och jag är medlem i Katarinas s-förening. Var dag passerar jag kyrkogården 
och vår vackra kyrka på min promenad till jobbet. Jag blev vald till ordinarie i kyrkofullmäktige och 
ersättare i kyrkorådet men blivit ordinarie ledamot. Under mandatperioden har jag fått än mer insyn 
och insikt om den stora och komplexa verksamhet församlingen utför än vad jag hade innan. Jag är 
särskilt stolt över den musik och kulturverksamhet som genomsyrar Katarina församlings verksamhet 
och bjuder in södermalmarna att på ett lättillgängligt sätt kunna ta del av gemenskapen med ett 
andligt innehåll utifrån var och ens behov och startläge. Vi får även vara stolta över församlingens 
duktiga personal som alla bidrar till välbesökta verksamheter som Katarinamässan, en utvecklad 
barn- och ungdomsverksamhet och undervisningsverksamhet för alla åldrar runt existentiella frågor 
som även den moderna människan ofta söker svar runt. Stockholm har en hög grad av ensamstående 
och en del upplever även ensamhet. Men även om man inte lever själv kan man känna sig ensam i en 
utsatt situation, inte minst som barn. Jag tycker att det är viktigt att kyrkan slår vakt om att den 
ofrivilliga isoleringen och ensamheten bryts för såväl ung som gammal. Katarina församlings diakoni 
tar ett stort ansvar och gör skillnad i södermalmsborna liv genom verksamheter som Livsstegen, 
grupper för unga med psykisk ohälsa, sorgegrupper, mötesplatser för språkträning och Katarina 
Hjälptelefon. Jag vill gärna slå vakt om att den verksamheten finns kvar och utvecklas ytterligare för 
att även bidra till en stark gemenskap och en fortsatt varm anda på Södermalm. 
 
8. Annika Scherwin, 75, kulturarbetare 
Sedan 10 år tillbaka är jag pensionär. Innevarande mandatperiod är jag ersättare i Katarinas 
kyrkoråd. En stor del av mitt yrkesverksamma liv var på Sveriges radio. Efter många år på 



kulturredaktionen har jag ett starkt kulturintresse. För mig är kyrkan främst en del av vårt kulturarv, 
viktigt att utveckla och bevara.  
 
9. Amanda Klasa Fornhammar, 50, konstnärlig ledare 
Jag heter Amanda Klasa Fornhammar och jag vill gärna vara med och jobba kyrkopolitiskt i Katarina 
församling. Jag är intresserad av framförallt det sociala arbete som kyrkan bedriver för personer som 
inte någon annan verksamhet plockar upp. Stöd i till personer i sorg, ensamma, sökare i största 
allmänhet och personer som inte hittar in i samhällets gemenskap. Jag är även intresserad av den 
andliga biten av kyrkans verksamhet liksom det sociala och stärkande, kultur och musik, barngrupper 
och högtider. Jag är uppvuxen i en familj där frågor om andlighet och tro diskuterades och jag tycker 
om kyrkan som social och andlig mötesplats, alltid välkomnandem och öppen för alla.  
Jag är med i Katarina Västra socialdemokratiska förening.  
 
10. Marja Lemne, 74, statsvetare 
Statsvetare och lärare på Södertörns högskola, tidigare statstjänsteman bl.a. i försvaret och på 
finansdepartementet. Född i Årsta, uppvuxen i Västergötland. Bor numera på Södermalm och är 
medlem i Katarinas socialdemokratiska förening. 
Fram till en livskris för snart 10 år sedan var jag en passiv medlem i Svenska kyrkan, men har sedan 
engagerat mig alltmer då jag insett vilken viktig funktion kyrkan och församlingen har i dessa dagar. 
Jag var under slutet av 90-talet politisk ordförande i Norrergi AB, ett kommunalt energibolag i Solna 
och Sundbyberg. Jag är också medlem i Enrst Wigforss-sällskapet/Halmstads arbetarkommun och 
medlem i Reformisterna.  
 
11. Erica Niggol, 67, pensionär 
 
12. Anneli Carlsson, 62, fackligt förtroendevald 
Sedan 1991 bor jag på Södermalm, men kommer ursprungligen från Vetlanda. Min mamma föddes 
dock i Katarina församling men flyttade när hon gifte sig med pappa som var lantbrukare, så jag har 
vuxit upp på en bondgård. Nu bor jag alltså på Södermalm tillsammans med min sambo, vår 20 åriga 
son som pluggar på Universitetet samt en hundvalp.  
Jag har jobbat administrativt i Vetlanda kommun och i Lidingö stad. Pluggat enstaka kurser på 
Universitet och samtidigt jobbat över 20 år inom hemtjänst i Högalid församling. Sedan cirka 6 år 
tillbaka jobbar jag heltid med fackligt uppdrag inom Kommunal, Stockholms län, sektion 
Gullmarsplan. 
Jag har skrivit flera debattartiklar som publicerats i Dagens Arena, Aftonbladet samt 
Kommunalarbetaren. Jag var även krönikör för ETC Stockholm under två år tills den lokaltidningen 
lades ner. På fritiden driver jag en podd tillsammans med en väninna som är konstnär och bildlärare. 
En samhällskritisk satirpodd som heter Readymades.  
Våren 2020 blev jag medlem i Socialdemokraterna och föreningen Reformisterna.  
Det som driver mig att vilja verka politiskt är att kunna påverka arbetsvillkoren, välfärden (som inte 
kan bedrivas av privata aktiebolag och samtidigt finansieras av skattemedel) samt kulturen och 
staden. Klimatet. Kyrkan äger ju flera fastigheter och är även arbetsgivare åt många Kommunalare 
och det är där mitt hjärta ligger. 
 
13. Haldo Andersson, 76, byggnadsingenjör 
 
14. Lena Thalin, 74, förvaltningssocionom 
Arbetade de senaste tjugo åren som utvecklingschef för regional utveckling med särskild inriktning 
mot arbetsmarknads- och näringspolitik på EU nivå, central och regional nivå. 
Jag vill ha en samhällstillvänd kyrka som är öppen och tillgänglig för alla. Jag tycker också det är 
viktigt med kyrkan som traditionsbärare, speciellt i dagens situation för våra barn och ungdomar. 
En viktig del är också att utveckla kyrkans sociala arbete med stöd för människor i kris. 



Som ung var jag mycket aktiv i kyrkans ungdomsarbete och kunde se att det arbetet kunde göra 
skillnad för unga människors utveckling som medmänniskor. Jag har därför en stark tro på 
kristendomen och svenska kyrkans möjliga kraft om den utvecklas och bedrivs på rätt sätt. 
Jag deltog i kyrkofullmäktige och som ersättare i kyrkorådet perioden 2014-2017. 
 
15. Lena Simonsson, 74, arkitekt 
Jag är medlem i socialdemokraterna sedan några år tillbaka. 
Jag har bott i Katarina församling i 20 år och har stor respekt för och intresse av församlingsarbetet i 
Katarina. Jag är angelägen om att kyrkan ska vara en "folkkyrka", en samlingspunkt dit alla är 
välkomna och där verksamheten är inriktad mot samverkan, jämställdhet, inkludering och hållbarhet. 
Jag har ett särskilt intresse för kulturvärdena i kyrkan. 
Jag är pensionerad arkitekt och har arbetat med kulturbyggnader under hela mitt yrkesliv, både inom 
privat och offentlig sektor. Jag arbetade bl a på det arkitektkontor som senare projekterade 
återuppbyggnaden av Katarina kyrka efter branden. Jag arbetade också på Riksantikvarieämbetet 
under några år och skaffade mig då kunskap om de behov av lokaler och funktioner som finns i 
församlingarna. Jag tycker att det är angeläget att bevara kyrkornas kulturvärden, men också att 
finna lösningar på de krav på kyrkolokalerna som församlingsarbetet kräver. Min erfarenhet är att 
detta alltid, med klok hantering, går att kombinera. 
Jag är gift med Torbjörn Almqvist, också medlem i Socialdemokraterna. Vi har två vuxna söner och 5 
barnbarn. 
 
16. Nanna Tranströmer, 41, församlingspedagog 
Jag engagerade mig inom kyrkan för tjugo år sedan och satt sedan i kyrkomötet (16 år) och i 
Stockholms stifts Domkapitel (8 år). Under denna mandatperiod har jag suttit i Stiftsstyrelsen som 
sista ersättare samt fram tills nu i kyrkorådet i min församling. Kyrkans frågor är stora samtidigt som 
de ger konkreta och snabba förutsättningar för kyrkans arbete för människor i det lokala 
sammanhanget. Mina hjärtefrågor handlar om hur kyrkan ska vara välkomnande, öppen och bygga 
broar mellan traditionerna och en modern kyrka i ett modernt samhälle.  
Alltså en kyrka för alla.  
 
17. Roland Wallin, 82, snickare 
Jag är pensionär boende i Blomsterfonden, Ringvägen, Stockholm. Gift och har fyra barn. 
Mitt intresse för Katarina församling bygger på den gemenskap och generositet som genomsyrar 
verksamheten. Jag har genom livet alltid engagerat mig i föreningar (främst fackliga och politiska). 
Jag har aldrig i något sammanhang mött en så vänlig och öppen stämning som i Katarina församling. 
 
18. Ulla Richter, 74, journalist 
Svenska Kyrkan är en öppen folkkyrka. För mig är det viktigt att ställa upp i den demokratiska process 
som kyrkovalet är. Vi som bor i Katarina församling är de som vet bäst vad som behövs och vilka 
beslut som behöver tas tillsammans med dem som arbetar i församlingen för att Katarina kyrka ska 
vara en öppen folkkyrka tillgänglig för alla. 
För mig är det också viktigt att efter min förmåga stötta det arbete som görs i församlingen. Svenska 
Kyrkan har en omfattande biståndsverksamhet, både internationellt och här hemma genom sina 
församlingen över hela landet. Genom sin diakoni stöttar Katarina Församling utsatta människor i 
närområdet.  
Katarina Kyrka har de senaste åren blivit en viktig mötesplats för Söderbor och många andra. Jag vill 
medverka till att den verksamheten fortsätter att utvecklas och att ännu fler hittar till kyrkan för 
stillhet, ro och tröst. 
Jag är pensionerad journalist. Jag bor på Eriksdalsgatan och är med i Katarina Västra S-förening. 
 

19.  


