
RÖSTA PÅ OSS I KYRKOVALET 
Våra kandidater (se även Robert Stahre på föregående sida) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pontus Kopparberg, 53 år, VD, Liseberg  
Olle Andretzky, 81 år, Jurist, Långsjö  
Weronica Bergström, 61 år, barnspecialistundersköterska, Herrängen  
Susanne Jonsson, 72 år, Lärare, Långbro  
Leif Zadig, 80 år, pensionär, Fruängen  
Ann-Marie Viberg Gustavsson, 72 år, skolsköterska, Herrängen  
Jessica Greus, 42 år, Löneansvarig, Solberga  
Johan Nilsson, 42 år, lokalpolitiker och kommunfullmäktig, Långsjö 
Henrik Odén, 42 år, byggnadsingenjör, Liseberg  
Charlotte Broberg, 53 år, regionråd, Herrängen 

En röst på Borgerligt alternativ är en röst för lokalt engagemang för att värna, 
vårda och utveckla vår kyrka i takt utifrån nutida förutsättningar, behov och 
önskemål från oss kyrkotillhöriga. Läs mer om oss på 
www.borgerligtalternativ.nu  

Bli medlem i Borgerligt alternativ: 100 kr till Swish 123 673 18 63. 

LÅT OSS STÄRKA  
 BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Foto: Torbjörn Erbe 

 

Donald Molander,  
66, Konsult,  

Solberga  

”Kan med bakgrund som 
kyrkorådsordförande från 
Strängnäs stift se saker 

med nya ögon” 

 

 

 

 

 

 

 

 Berthold Gustavsson,  
 75, fd kriminalinspektör,   

Herrängen 

”Med min långa erfarenhet 
inom föreningslivet i 
Brännkyrka vill jag bidra till 
församlingens utveckling.” 

 

 

Monica Hansson,  
80, lärare, 
 Långbro 

”Vill att församlingen 
satsar mer på barn, unga 

och äldre” 



 

 
Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp i valet till Brännkyrka 
församling. Vi står utanför de traditionella partiernas kandidatur till kyrkan. 
Däremot har våra kandidater ett såväl politiskt som samhällsintresserat 
engagemang och är på olika sätt aktiva i lokala frågor ibland annat 
Herrängen, Långsjö, Solberga, Liseberg, Långbro och Liseberg.  

Svenska kyrkan är en omistlig del av civilsamhället och har under livets alla 
skeden verksamheter från krishantering till frivilligt volontärarbete. Borgerligt 
alternativ står upp för en kyrka på ett sluttande plan och ser allvarligt på det 
minskande medlemstalet. Kyrkans verksamheter behöver uppvärderas. Vi tar 
ansvar när de partipolitiska grupperingarna saknar svar på kyrkans tuffa 
utmaningar. 

Vårt budskap i kyrkovalet 2021: 

 Svenska kyrkan ska satsa på församlingarna och 
gudstjänstlivet, byråkrati och centralisering ska 
motverkas. 

 Svenska kyrkan ska satsa på barn och ungdomar 
bland annat genom dop och konfirmation för att 
stärka kunskapen om kristen tro och stödja 
mänsklig mognad. 

 Svenska kyrkan ska satsa på volontärer och 
diakoni för att bryta ensamhet och psykisk ohälsa. 

 Svenska kyrkan ska satsa på kyrkomusik och värna  
kulturarvet genom öppna kyrkor och välkomnande av skolavslutningar. 

Vad vi vill att Brännkyrka församling satsar på under nästa mandatperiod: 

 Pröva möjligheten att utifrån församlingens långsiktiga ekonomiska  
plan genomföra en ansvarsfull sänkning av kyrkoavgiften. 

 Ge verksamheten möjlighet till prioriterade satsningar för kraftfulla  
steg ut ur pandemins svåra situation, för ett målinriktat återställande  
av kyrkolivet. 

 Vitalisera församlingens internationella samarbete mellan kyrkor  
och organisationer för effektivare katastrofinsatser och utvecklingsarbete. 

 Undersöka församlingens möjligheter till ett fördjupat engagemang i 
äldreomsorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt första namn på valsedeln och kandidat till ordförande i kyrkorådet i 

Brännkyrka församling är Robert Stahre, 66, boende i Herrängen.  

OM BORGERLIGT ALTERNATIV VÅR HUVUDKANDIDAT 

”Jag brinner för det lokala i Älvsjö/Brännkyrka och har i 

mer än 20 år engagerat mig i ett antal olika lokala 

frågor. Svenska kyrkan och Brännkyrka församling är 
för mig en viktig kultur- och traditionsbärare. För mig 

är kyrkan och församlingen en samlingsplats för alla att 

känna gemenskap vid stunder av sorg, glädje och lugn.” 

 

 DÄRFÖR STÖDJER VI  
BORGERLIGT ALTERNATIV  

Johan Nilsson, 42, lokalpolitiker och ledamot i 
Kommunfullmäktige i Stockholm. Bor i Långsjö. 

”För mig är det naturligt att rösta på Borgerligt 
alternativ i kyrkovalet då det är en nomineringsgrupp 
som har fokus på församlingarna och dess lokala 
verksamheter. Brännkyrka församling har ännu mer 
att ge och erbjuda till oss boende här i området. Vår 
församling är en viktig samhällsaktör att vårda.” 

Weronica Bergström, 61, 
barnspecialistundersköterska. Bor i Herrängen. 

”Jag stödjer och kommer att lägga min röst på 
Borgerligt alternativ eftersom det finns en tydlig 
ambition att använda församlingens goda ekonomi 
till att stärka och utöka verksamheten med riktade 
insatser för barn, ungdom och inte minst våra 
äldre.”  


