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Kandidater
1. Margareta Huzelius
2. Hasse Linnér
3. Monica Nordmark
4. Erik Hellström
5. Gunilla Karlsson
6. Alexander Onnela
7. Eva Aggestrup
8. Thomas Borg
9. Evelina Pellving
10. Åke Ekstrand
11. Monica Damberg
12. Daniel Costa
13. Lilian Sjöström
14. Espen Bjordal
15. Marjaleena Hellström
16. Olle Näsman
17. Stig Svensson
18. Sten Hjalmarsson
19. Mikael Eriksson
20. Ole Forsberg
21. Rasmus Borg

Detta har vi gjort
DE SENASTE ÅREN HAR VI BLAND 
ANNAT ...

• utökat den diakonala verksamheten.
• utvecklat de öppna verksamheterna för 
barn och familj.
• utvecklat arbetet med ungdomar och 
samverkan med skolorna i vårt område.
• bjudit in högstadieelever och föräldrar 
till förebyggande arbete mot narkotika, 
alkohol och tobak.
• byggt ut kyrkogården med kist- och 
urngravplatser och askgravplatser.
• byggt Duvan, en lokal för borgerliga 
ceremonier och andra trossamfund.
• gjort en kulturhistorisk inventering 
av Boo gamla kyrkogård och förbättrat 
gångvägar, parkering och skyltning.
• påbörjat en omfattande renovering av 
Boo kyrka, för att gör den mer tillgänglig 
och utrustad för att möta församlingens 
behov i framtiden.
• spelat in guidade ljudvandringar på 
både Boo gamla och nya kyrkogård.
• bidragit till ungdomsidrotten genom 
att upplåta mark till fotbollsplaner som 
Nacka kommun ska driva.

Rösta den 19 september!



VI VILL ATT BOO FÖRSAMLING ...

• aktivt samverkar med bland annat 
skola, föreningsliv och kommun.
• satsar på instrumental musik och kör-
verksamhet för ungdomar såväl som äldre.
• fortsätter att satsa på caféverksamhet.
• fortsätter att utvidga den öppna barn- 
och ungdomsverksamheten.
• får mer resurser till den växande 
konfirmationsverksamheten.

Din röst gör skillnad!
Vi i Socialdemokraterna ser fram emot 
att fortsätta vårt viktiga arbete med att 
utveckla församlingen.

VI AVSER ATT ...

•  fortsätta att ge församlingen resurser 
för att verka ute i dess olika områden.
•  arbeta för att församlingen 
fortsätter att aktivt stödja Svenska 
kyrkans missionsarbete både lokalt och 
internationellt.
• arbeta för att församlingens lokaler ska 
kunna användas av ideella föreningar till 
en låg kostnad
• fortsätta att utveckla församlingens 
miljöarbete.
• utveckla och underhålla de byggnader 
som församlingen äger.
• fortsätta att arbeta för nybyggnation 
av generations- och ungdomsboenden på 
församlingens mark.
• fortsätta att utveckla Ramsmora 
vid Sågsjön till ett modernt miljö- och 
fritidsområde som är tillgängligt för alla.
• prioritera underhåll och utveckling av 
den utbyggda kyrkogården.

Kyrkan i centrum
Vi vill ha en kyrka med plats för var och 
en, att få vara i enskildhet eller finna 
gemenskap i kyrkans gudstjänster, 
diakoni och undervisning. En plats 
att lyssna och att lära, en plats att 
ställa frågor om meningen med livet. 
Vår kyrka ska fortsätta vara en viktig 
mötesplats.

Därför arbetar vi utifrån syftet och 
möjligheterna med församlingens vision: 
”Att leda människor till en gemenskap 
med Gud, genom Jesus Kristus, som får 
kärleken och omsorgen att växa på livets 
alla områden”.

Kyrkan ska vara en öppen demokratisk 
folkkyrka, där alla deltar på lika villkor.
Vi ser på diakonin, där det kristna 
budskapet omsätts i handling, som en 
central del av församlingens uppgift. 
Vi deltar i samhällsdebatten på ett tydligt 
sätt, försvarar det kristna budskapet och 
tar ställning för de utsatta, ensamma och 
röstsvaga.
Barn- och ungdomsarbetet har en särskilt 
viktig ställning.
Vi har en stark musiktradition, som vi ska 
bevara och utveckla.


