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Stockholm den 18 mars 2021 

Gunnar Söderholm, Gun-Britt Mårtensson, Catarina Carbell, Kerstin Mikaelsson, Olle Burell, 
Ewa Carlsson. Valberedningen är enhällig. 



Nomineringar 

Styrelse 

Anne Selin, Norra Hammarbyhamnen 

Lisa Ahlstrand, Sjöstaden 

Johan Ekegren, Sjöstaden (SSK) 

Åsa Odin Ekman, Tanto-Zinken-Högalid-Hornstull 

Gustav Österman, Tanto-Zinken-Högalid-Hornstull 

Anette Karlsson, Sofia 

Johan Ekegren, Sjöstaden och SSK, men har tackat nej till uppdrag i kretsen pga 
engagemanget i SSK 

Revisorer 

Siv Hamring, Katarina Västra 

  



 

Presentation av kandidaterna till kretsstyrelsen 

 

Åsa Odin Ekman, Tanto-Zinken-Högalid-Hornstull 

 

Jag heter Åsa, är 32 år, och bor vid Zinkensdamm.  Jag har 
varit Södersossarnas ordförande sen 2017 och söker 
medlemmarnas förtroende att bli omvald. 

Södersossarnas största styrka är att vi har ett så 
välfungerande samarbete mellan föreningarna. Det ger 
ett väldigt stort verksamhetsutbud för medlemmarna, 
men jag tror även att det är ett av de främsta skälen till 
att vi lyckades bedriva så framgångsrika valrörelser både 
2018 och 2019. Det är helt enkelt lättare när vi hjälps åt. 
Kretsens roll är att hålla ihop det samarbetet, stötta 
föreningarna i det som är svårt, och att vara stommen i 
valorganisationen så att det är lätt och roligt för 

medlemmar och föreningar att bedriva valrörelse. 

Det finns två områden som jag skulle vilja att vi blev ännu bättre på. Det är dels att lyfta 
arbetet med de lokala frågorna, och dels att få fler unga att vilja engagera sig i 
partiorganisationen. Vi har jobbat mycket med båda de frågorna de senaste åren, men inte 
riktigt kommit hela vägen än. Utöver att rigga valorganisationen är det två frågor som jag vill 
fokusera på under kommande år. 

Kort om min bakgrund: mitt första politiska hem inom arbetarrörelsen var i Social-
demokratiska Studentklubben här i Stockholm. Där blev jag bland annat engagerad i hur 
bostadspolitik, trafikpolitik och klimatpolitik hänger ihop. Det gjorde att jag fick upp ögonen 
för lokalpolitiken och blev fritidspolitiker i Stockholms stad. Jag har jobbat fackligt i många år 
och är idag politiskt sakkunnig till arbetsmarknadsministern. När jag inte håller på med 
politik så är mitt absolut största intresse att dansa. Under Coronan har jag av naturliga skäl 
lagt mer tid på mina krukväxter än på dansgolv tyvärr. 

 

 



Gustav Österman, Tanto-Zinken-Högalid-Hornstull 

Jag är 26 år gammal. Jag studerar statsvetenskap och 
nationalekonomi (Pol.kand) på Stockholms universitet.  

Tidigare jobbade jag inom IT- och finanssektorn. Jag 
bor på Hornsgatan vid Zinkensdamm och är med i 
Tanto-Zinken/Högalid på Södermalm. Jag är Kassör i 
SSU Stockholm.  

Jag hoppas närmast kunna bistå med att Södersossarna 
har ett minst lika lyckat valresultat i kyrkovalet som 
senast även om det alltid är svårt att klå ett rekordår 

 

 

 

Lisa Ahlstrand, Sjöstaden 

Viktiga frågor för mig är lokalfrågor som framförallt 
rör våra gemensamma utrymmen som parker och 
lekparker. Jag tycker det är viktigt med ett stort 
inbjudande utbud av parker som finns där för alla, 
våra parker ska vara säkra och tillgängliga. Andra 
frågor som engagerar mig extra mycket är jämställd-
het, förskola och äldreomsorg. 

Jag är 38 år gammal och bor i Hammarby sjöstad 
tillsammans med min man och våra två söner Ludvig, 
2 år och Vilmer 3 veckor. Jag är kassör i vår fina 
lokalförening sedan några år tillbaka. Vid förra valet 
kom jag in som ersättare i kommunfullmäktige och 
ledamot i äldrenämnden.  

I kretsstyrelsen vill jag kunna bidra med mitt 
engagemang och representera Sjöstadens med-

lemmar och medborgare i hopp om många samarbeten med övriga lokalföreningar.  
 

 

 



Anne Selin, Norra Hammarbyhamnen 

Jag heter Anne Sellin och har varit aktiv socialdemokrat 
sedan jag började i SSU 16 år, 1966. 

Mina grundvärderingar förstärktes 1968 och under åren på 
Socialhögskolan. För mig är grunden alla människors lika 
värde. Kampen för frihet, jämlikhet och solidaritet är 
central. 

Jag har bl.a. varit förtroendevald som medlem, en period 
vice ordf, i socialdistriktsnämnder på Södermalm under 
åren 1976-1990. Jag avgick under perioden eftersom jag 
inte såg några lösningar på de problem vi stod inför. 
Därefter fokuserade jag på arbetet som intendent på 
Hökarängsskolan och controller på SHIS Bostäder.  

Jag har hela tiden engagerat mig lokalt enligt den metod för grannskapsarbete jag lärt mig på 
Socialhögskolan.  Har varit förtroendevald på 50 % för Vision, att organisera är en annan 
styrka.  

Jag är kassör och äldreansvarig i Norra Hammarbyhamnen och skrivit flera motioner om 
äldres villkor. Jag är även medlem i Kvinnoförbundet och Katalys. 

Jag är också förtroendevald i Sofia församling och engagerar mig i arbetet för nyanlända, för 
äldre och personer med psykisk ohälsa.  

Jag har knackat dörr sedan 1968 och har i princip suttit i styrelsen för min lokala förening 
under hela mitt aktiva liv. 

Jag tror att allt börjar med det personliga mötet, där det förhoppningsvis skapas en tillit att 
vi vill varandra väl och att vi är starkare tillsammans.  

Vi i Norra Hammarbyhamnen har en längre tid gjort bra valresultat.  

 

Oscar Lavelid, Katarina 

Jag heter Oscar Lavelid är 37 år och bor på vid 
Stigbergsparken på Folkungagatan med min sambo Ida 
och vår treårige son Folke. Till vardags arbetar jag på 
Stockholms Stadshus AB med styrning av stadens 
bolag.  

Under förra mandatperioden arbetade jag som 
borgarrådssekreterare på finansroteln i stadshuset och 
jobbade i huvudsak med frågor som rör 
stadsutveckling.  

Mitt engagemang i Socialdemokraterna började i 
studentrörelsen och har senan dess varit en aktiv 
medlem lokalt. Under senare år har mitt huvudsakliga 

engagemang varit i kretsstyrelsen på Söder och jag 

hoppas på att få årsmötets förtroende att fortsätta som 

suppleant i styrelsen.    



Under min tid som politiskt aktiv och arbete i Stockholms stad har jag fått en god förståelse 

för föreningsarbete och vad som krävs för att skapa politisk förändring, vilket jag tror är 

viktigt som mellanledsförhandlare. Jag hoppas på att få kretsens förtroende för i det viktiga 

arbete som ska göras för att säkerställa Söders representation i riksdag, region och 

kommun.      

 

Johanna Hallberg - Reimers 

 

Jag är 30 år och bor på Skånegatan. Jag har dock haft en 
lägenhet på Reimersholme och därför medlem i den 
föreningen där jag är kassör i styrelsen. 

Jag har varit med i Socialdemokraterna i två år. Jag arbetar 
som projektledare inom samhällsbyggnad- och 
infrastrukturområdet. Jag har ingen tidigare erfarenhet av 
nämndarbete. 

Efter engagemang i en förening de senaste åren letar jag 
efter uppdrag där jag kan utvecklas mer och vara med och 
fatta beslut som gör större skillnad. 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.  

Eftersom 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. 

 

Kevin Wyn-Jones, Tanto-Zinken-Högalid-Hornstull 

Jag är 55 år, uppvuxen i Wales och bosatt i Hornstull sedan nästan 
20 år tillbaka. Jag har två vuxna söner och gift med Anna som 
arbetar som landskapsarkitekt. Jag har arbetat med kultur under 
hela mitt arbetsliv, främst med teater och opera, med många 
uppdrag utomlands. Politiskt är jag självklart intresserad av 
kulturfrågor, men även områden som berör stadsbyggnad och 
klimat samt brinner lite extra för jämlikhetsfrågor.  

Jag sökte mig till partiet efter att ha tröttnat på den ständigt 
växande högervågen, och bestämde mig för att aktivt engagera mig 
för ett mer öppet och demokratiskt samhälle.  

 

 



Anette Karlsson, Sofia 

Jag ställer upp för jag tror att vi tillsammans här på Söder kan 
göra mer kraftfulla insatser i lokalpolitiken. 

Jag har nyligen fyllt 73 år och är pensionär sedan ett antal år. 
Under mitt arbetsliv har jag mestadels arbetat kommunalt 
inom det som då kallades personalområdet och som idag kallas 
HR och/eller arbetsgivarfrågor. Innan jag gick i pension var jag 
personalchef i Botkyrka kommun och jobbade med strategiska 
frågor ur ett kommunledningsperspektiv i nära samverkan med 
kommunpolitikerna i personalutskottet, ett utskott till kom-

munstyrelsen. Har även arbetat en del som egen konsult med inriktning på coachning , 
ledarskap, organisation och arbetsmiljö. 

Från början är jag utbildad som beteendevetare och på senare år kompletterade jag med en 
gestaltutbildning med inriktning på organisation.  

Vidare representerar jag sossarnas nomineringsgrupp i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i 
Sofia församling. 

Den 4 mars blev jag mormor och det känns stort!! 

 

Lena Josefsson, Södra kvinnoklubben och Norra Hammarbyhamnen 

 

Jag har varit ordförande i kvinnodistriktet och sitter i 
kvinnoförbundets styrelse fram till kongressen i augusti. 

Jag satt i SSU-distriktets styrelse för länge sedan innan jag i 
20-årsåldern flyttade till Tyresö. Bodde där i 30 år - under 
åren när barnens uppväxt. Jag var kommunalråd och satt 
också där i länets kvinnodistrikts styrelse samt parti-
distriktets styrelse. 

Jag driver Hjalmarson&Högberg förlag, och har ett företag 
i kommunikationsbranschen Jag har jobbat på 68an, varit 
kommunikationschef i ABF, varit pressekreterare vid 
Civildepartementet och lite till. 

Jag är 69 år, har två barn och var gift med Lars Hjalmarson, 

Jag har skrivit några böcker bl a Tala så alla lyssnar och förstår med Mona Sahlin samt Ingen 
kommer undan politiken med Tove Lifvendahl. 

 

 


