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Rösta i tre val

Personrösta
Alternativen

Min röst...?!
Fick nyligen frågan ”ska du rösta i kyrkovalet?”
”Klart jag ska”, svarade jag automatiskt.
”Varför då?”
Ja, då kom inte svaret lika fort.
Demokratiskt ansvar, rättighet, visst engagemang, tradition, tro, en
möjlighet att påverka... Ja där någonstans landade jag. Kanske kan
man sammanfatta det med att jag vill göra någon slags skillnad.
För så är det. Min röst gör skillnad. Min röst i kyrkovalet
påverkar färdriktningen för Svenska kyrkan. Där vi bor och lever.
I Stockholm. I Sverige. Den påverkar det arbete Svenska kyrkan
bedriver utomlands. Alltifrån krisarbete i Syrien och Egypten
till öppna kyrkor i London och Phuket.
Att vara med och påverka är en möjlighet som vi, du och jag som
medlemmar i Svenska kyrkan har. En del av oss är aktiva. Andra
följer kyrkan lite på håll. Kanske är vi där varje vecka. Kanske vid
ett dop eller vigsel. Kanske är det att sjunga i kör eller babysång
som lockar. Eller möjlighetet att få prata med någon. Kanske är det
kyrkobyggnaden som vi värnar om. Eller gudstjänstens gemenskap.
Eller bara vetskapen att om något händer så finns det någon där.

Söndagen den 15 september är det
kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har du
möjlighet att rösta på de grupper och
personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet
de kommande fyra åren.

Jag tycker att det är härligt att finns 50 frivilliga i Saltsjöbaden som
på sin fritid vill ta på sig ansvaret att utveckla kyrkan de närmaste
fyra åren. Demokrati överlever inte av sig själv, det krävs insatser.
Min insats den 15 september blir att rösta. För att jag får.
För att jag vill göra någon slags skillnad.

Andréas Lindström,
redaktör/webmaster
PS På Tippen blir det i valveckan teater
och musik, möjlighet att träffa de som
ställer upp i valtet här i Saltsjöbaden.
Dessutom kan du förhandsrösta... DS.

valSaltaren Ansvarig utgivare: Lasse Svensson Redaktör & form: Andréas
Lindström/september Tryckeri: Typografiska Foto: Arne Hyckenberg. Övriga bilder
Magnus Aronsson, s 2, 3) Bildmontage framsida: september (Arne Hyckenberg,
Andréas Lindström, Linda Mickelsson, Robert Proksa)
Om färgerna i Svenska kyrkans flagga: I färgerna finns en symbolik där den
röda färgen står för elden, blodet och kärleken. Rött kan även vara ”Guds färg”,
symboliserande Guds kärlek. Guldfärgen är en symbol för det eviga ljuset, Guds
härlighet och makt, överjordisk storhet (himmel), Guds godhet och trohet, välvilja
gentemot människor. Den gula färgen liknar guld och symboliserar det eviga
ljuset, Guds härlighet och makt.

I kyrkovalet kan du rösta i tre val;
kyrkofullmäktige här i Saltsjöbaden, Stockholms stiftsfullmäktige
och kyrkomötet.

3 val
Val till kyrkofullmäktige - lokalt
vita val sedl ar

Val till stiftsfullmäktige - regionalt
rosa val sedl ar

Val till kyrkomötet - nationellt
gul a valsedl ar

Du väljer till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för
församlingens ekonomi och verksamhetsinriktning.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift.
Saltsjöbadens församling tillhör Stockholm stift. Stiftens främsta uppgift
är att stödja församlingarna i deras
verksamhet och förvaltning. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande
organ.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det beslutar
om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur t ex kyrkan
ska arbeta med klimatfrågor och vilka
psalmer som ska finnas i psalmboken.

Valsedlar och valkuvert

Röstkort

Personrösta

Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna
valen. I vallokalen finns valsedlar och
valkuvert. Du kan antingen rösta
på valdagen 15 september eller
förtidsrösta. Alla tider/platser hittar
du på sista sidan.

Alla som är röstberättigade ska ha
fått ett röstkort till folkbokföringsadressen senast 28 augusti. Om du
inte har fått något, tappat det eller
av annan anledning behöver ett nytt,
kom till församlingsexpeditionen så
får du ett s.k. dubblettröstkort mot
uppvisande av legitimation.

I kyrkovalet kan du personrösta på tre
kandidater. Du personröstar genom
att kryssa för den eller de, maximalt
tre personer, som du helst vill se
valda. Kryssen ökar kandidaternas
möjlighet att bli valda och få representera dig. Det går inte att stryka
kandidater.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska
kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013 (då röstlängden fastställs).

.

50 personer i två nomineringsgrupper ställer upp i valet till
Kyrkofullmäktige i Saltsjöbaden. Som på sin fritid vill ta på sig
ansvaret att utveckla kyrkan de närmaste fyra åren.
Läs mer om vad ”Gröna Kristna i Stockholms stift” och ”Vår
kyrka i Saltsjöbadens församling” vill på nästa uppslag.

Frivilliga, förtroendevalda och anställda. Gudstjänstbesökare,
körsångare och konfirmander. Vigselpar, babysångare och
samtalsgrupper. Tillsammans är vi med och bygger kyrkan.

Tillsammans
bygger vi kyrka!

Fram till slutet av september pågår ett arbete med att renovera kyrkans södra takfall, därför har en byggställning montertas vid kyrkan.
Tisdag den 20 augusti samlades förtroendevalda, anställda, frivilliga,
barn, körsångare m fl för att ta bilder på temat ”Tillsammans bygger
vi kyrka”. Vi fotograferade både framför kyrkan och uppe i byggställningen. Resultatet ser du bl a i denna valbilaga, fler bilder finns
på saltisbilder.smugmug.com Fotograf är Arne Hyckenberg som har
fotograferat många händelser i församlingen.

om bilden

Val till kyrkofullmäktige
i Saltsjöbaden
Musik, teater och
förtidssröstning!

tippen-saltsjöbadens centrum
Förtidsrösta på Tippen!
tider se sista sidan

Möt Ferdinand Boberg,
Knut och Alice Wallenberg!
tisdag 10 september från 12.30

Lyssna på Saltarkören!
onsdag kl 13

Träffa nomineringsgrupperna!

Gröna Kristna i Stockholms stift
Tre frågor som ni vill driva den kommande mandatperioden
Kyrkan skall fortsätta vara en stabil grund i ett samhälle i en allt snabbare förändring.
Att vara en kyrka för alla. Med omtanke om alla, särskilt de som behöver det mest.
Medverka till att ge oss ett bra liv genom tro, hopp och kärlek.
Hur ser er vision ut för livet i församlingen om fem år?
Kyrkan är en ännu viktigare del av samhället och en enande och utvecklande samlingspunkt för oss alla.
Vilket område inom bör prioriteras och varför?
Barn- och ungdoms samt äldreverksamheterna. I ett samhälle där
samhället inte förmår tillgodose behoven inom de sociala omsorgerna
måste kyrkan träda in och finnas där för barn, ungdomar och äldre. På
så sätt blir kyrkan en naturlig del av samhället. Barn som tidigt kommer
i kontakt med kyrkan, bär detta med sig igenom livet. För de äldre är
diakoniverksamheten mycket viktig, varför denna verksamhet behöver
ges alla resurser som tänkas kan.
Varför ska jag som boende i Saltsjöbaden rösta i kyrkovalet?
Eftersom vi tror att kyrkan kommer att spela en än mer framträdande
roll i framtiden, så är det viktigt att vi genom våra röster stödjer kyrkans verksamhet. Vi behöver alla något att tro och hoppas på.
mer information: Roland von Malmborg, 073-022 43 55
von.malmborg@telia.com

Alla kandidater hittar du på
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Val till stiftsfullmäktige
För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor
till de två nomineringsgrupper som ställer upp i valet till
kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling.
Nedan finner du ett sammandrag. En längre version finns
att läsa på svenskakyrkan.se/saltsjobaden.

Vår kyrka i Saltsjöbadens församling
Tre frågor som ni vill driva den kommande mandatperioden?
Lokal och global omtanke - vi vill att kyrkan i Saltsjöbaden skall vara ett stöd
för människor i livets alla skeden och globalt/internationellt via Svenska kyrkan.
Utveckling med ansvar – vi vill att våra barn döps, ungdomarna
konfirmeras, Saltsjöbadsborna stannar kvar som medlemmar och att
kyrkan är en naturlig partner och ett stöd i alla sociala sammanhang.
Hållbarhet och miljö- vi vill fortsätta vårt engagemang för miljö och ta
ett ansvar för att vår miljöcertifiering hålls levande.
Hur ser er vision ut för livet i församlingen om fem år?
Vi är en egen, självständig och levande församling. Vi är också en kyrka
som bidrar till svar på våra andliga och existentiella frågor. Det finns fler
musik- och gudstjänstformer och fler tider.
Förskolan Nyckelpigan är ett givet förskoleval. Församlingen är en
samarbetspartner till skolornas föräldraförening, SIF och andra ungdomsorganisationer med syftet att även stärka ungdomarna från insidan.
Församlingens volontärer, tillsammans med diakonikretsen, har ett mer
utvecklat samarbete med sociala myndigheter, vårdcentralerna, Sjukhuset
och Sjötäppan för att göra livet lättare bland ensamma och äldre.
Att vi har en god och stabil ekonomi.
Vilket område inom bör prioriteras och varför?
Det övergripande syftet är att vara till tjänst för sina medlemmar som
församling. Hon ska vara närvarande och beröra i vardagen så att det
finns ett förtroende och tillit då det oväntade inträffar.
Varför ska jag som boende i Saltsjöbaden rösta i kyrkovalet?
Din möjlighet att påverka utvecklingen av kyrkan i Saltsjöbaden
Stöd för det opolitiska engagemanget.
mer information: Anita Müllern-Aspegren, anita@aspegren-ide.se,
0706 – 016 133, www.varkyrkaisaltsjobaden.se

Dessa nomineringsgrupper ställer upp för
val till Stockholms stiftsfullmäktige:
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan
Frimodig kyrka
Gröna Kristna i Stockholms stift
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Kyrkans Bästa i Stockholms stift
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska Kyrkan
Öppen kyrka – en kyrka för alla
Två Saltisbor ställer upp till Stiftsfullmäktige:
Roland von Malmborg, Gröna Kristna i Stockholms stift samt
Lars Berglund, Borgerligt alternativ.
Samtliga kandidater hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Val till Kyrkomötet
Dessa nomineringsgrupper ställer upp
för val till Kyrkomötet
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Frimodig kyrka
Fria liberaler i Svenska kyrkan
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Kyrklig samverkan i Visby stift
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
SPI Seniorpartiet
Skanör Falsterbo Kyrkans Väl
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska Kyrkan
Öppen kyrka – en kyrka för alla
Två Saltisbor ställer upp till Kyrkomötet:
Lars Berglund, Borgerligt alternativ samt
Lasse Svensson, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.
Samtliga kandidater hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Läs mer om kyrkovalet på svenskakyrkan.se/saltsjobaden och svenskakyrkan.se/kyrkovalet

Rösta & Välj !
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen.
Du kan antingen rösta på själva valdagen den 15 september eller förtidsrösta.

Valdagen den 15 september
På valdagen den 15 september kan du rösta i Saltsjöbadens församlingshem,
Kyrkplan 1 kl 09.00 - 11.00, 12.00 - 20.00. Du ska ha med dig ditt röstkort eller
legitimation eller vara känd av valförrättarna.

Förtidsröstning 2- 11 september
Om du vill rösta före valdagen kan du förtidsrösta på församlingsexpedition, församlingshemmet och på Tippen. Se tider/platser nedan. Tag med dig ditt röstkort.
Måndag 2 september
12.00-15.00 Saltsjöbadens
församlingsexpedition Kyrkplan 2

Lördag 7 september
12.00-18.30 Tippen,
Saltsjöbaden centrum

Tisdag 3 september
12.00-15.00 Saltsjöbadens
församlingsexpedition, Kyrkplan 2

Söndag 8 september
12.00-15.00 Saltsjöbadens
församlingshem, Kyrkplan 1

Onsdag 4 september
12.00-15.00, 17.00-20.00,
Saltsjöbadens församlingsexpedition,
Kyrkplan 2

Måndag 9 september
12.00-18.30, Tippen,
Saltsjöbaden centrum
17.00-20.00 Saltsjöbadens
församlingsexpedition Kyrkplan 2

Torsdag 5 september
12.00-15.00 Saltsjöbadens
församlingsexpedition Kyrkplan 2
Fredag 6 september
12.00-15.00 Saltsjöbadens
församlingsexpedition Kyrkplan 2

Tisdag 10 september
12.00 -18.30 Tippen,
Saltsjöbaden centrum
Onsdag 11 september
12.00-18.30 Tippen,
Saltsjöbaden centrum

Valnämnden För kyrkovalets genomförande lokalt ansvarar valnämnden. I uppgiften ingår alltifrån att administrera tillgången till vallokaler till att utse röstmottagare och valförrättare. Valnämnden i Saltsjöbaden utgörs
av, Ann-Katrine di Meo, ordförande, Sten Brattberg, vice ordförande, Anders Englund och Lena Ljungars.

Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden, Tel 748 19 00 Fax 717 49 09,
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se

