
 
Välkommen till nyhetsbrevet från Kulla pastorat!

Just nu är kyrkovalet 2021 i full gång! Under veckan som gick  har vi haft röstmottagning i 
Väsby prästgård varje eftermiddag och även under onsdagens kväll och lördagens förmiddag. I 
söndags var det också röstmottagning i Kyrkstugan i Viken. Det har verkligen varit trevligt att 
träffa så många människor! 
 
Har du ännu inte röstat så uppmuntrar vi dig att göra det! Det är viktigt att intresserade 
förtroendevalda finns på rätt plats så kyrkan kan fortsätta att växa, utvecklas och finnas där för 
människor på de sätt som just denna tid kräver. Har du frågor kring valet och kandidater, se vår 
hemsida där du finner allt du behöver veta. Vill du prata med någon, hör av dig till expeditionen: 
042 - 36 06 50.

 
 

I denna vecka fortsätter vi med förtidsröstningen i Väsby, Lerberget och Jonstorp. På söndag är 
det den stora valdagen och då finns det vallokaler i Jonstorp, Lerberget, Viken och Väsby. 
Tiderna som gäller är: 
 
Förtidsröstning: 
Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby 
Vardagar 6-17/9 kl 15-17, ons även 17-20, lör 10-12 
 
 Övrig röstmottagning: 
12/9 kl 16-18 Kyrkstugan, Viken 
15/9 kl 17.30-19.30 Församlingssalen Lerbergets kyrka 
17/9 kl 15.30-18.30 Sockenstugan, Jonstorp 
 
 

Notera att länkarna i detta dokument inte är 
länkade som de är i Nyhetsbrevet som skickas 
ut. Alla information finns på hemsidan.



Valdagen 19/9 röstning Vallokal kl 11-15 samt 18-20: 
Väsby 1 – Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby 
Väsby 2 - Lerbergets kyrka, Östra Lerberget 
Viken - Kyrkstugan Pontus Ols väg 1 
Jonstorp  - Sockenstugan Södåkrav 3 
Röstmottagning Bikupan Väsby prästgård, 11-15 samt 18-20 
(vit byggnad till höger om Väsby prästgård)

Hälsningar från alla medarbetare genom 
Helena Eriksson, kommunikatör 
----------------------------------------------------------------------------- 
Kulla pastorat – S:t Andreas väg 40, 263 57 Höganäs 
Telefon: 042-36 06 50 Epost: kulla.pastorat@svenskakyrkan.se 
Expeditionens telefontider: måndag – fredag 9.00-12.00 samt 13.00-15.00 
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se


