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

Valsedlar och valkuvert
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen. Ta med dig röstkortet till vallokalen.
I vallokalen finns valsedlar och valkuvert. Du kan antingen rösta på valdagen 17 september eller förtidsrösta.
Alla tider/platser i Saltsjöbaden hittar du på sista sidan och på svenskakyrkan.se/saltsjobaden.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen ha fyllt 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara
folkbokförd i Sverige den 18 augusti 2017 (då röstlängden fastställs).

Personrösta
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.

Valresultat
När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir
klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Mer information
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval, svenskakyrkan.se/
saltsjobaden och röstkortet hittar du ytterligare information.
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nationellt

regionalt

lokalt

Val till kyrkomötet

Val till stiftsfullmäktige

Val till kyrkofullmäktige

rosa val sedl ar

vita val sedl ar

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.

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

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

dessa nomineringsgrupper ställer upp
för val till kyrkomötet

dessa nomineringsgrupper
ställer upp för val till
stockholms stiftsfullmäktige:

dessa nomineringsgrupper ställer
upp för val till kyrkofullmäktige
i saltsjöbadens församling

gul a valsedl ar

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Frimodig kyrka
Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK
Gröna Kristna
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Kyrklig samverkan i Visby stift
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Trygghetspartiet
Vänstern i Svenska kyrkan
Vägen
Öppen kyrka – en kyrka för alla
saltsjöbadens församling

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK
Frimodig kyrka
Gröna Kristna
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska kyrkan
Öppen kyrka – en kyrka för alla

Frimodig kyrka
Gröna Kristna
Vår kyrka i Saltsjöbadens församling

LÄS MER OM VAD
NOMINERINGSGRUPPERNA I
SALTSJÖBADEN
VILL PÅ NÄSTA
UPPSLAG!
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Val till kyrkofullmäktige i Saltsjöbaden
Frimodig kyrka

Gröna Kristna

Vilken är er hjärtefråga?

Vilken är er hjärtefråga?

Den viktigaste frågan för kyrkan är att ha Jesus och
den han var och gjorde i centrum. Nåd, frälsning och
förlåtelse är det som Jesus ger, och detta är kyrkans
ärende, i går, idag och alla dagar. Frimodig Kyrka är den
partipolitiskt obundna nomineringsgruppen som står för
att Svenska kyrkan ska ha en tydlig kristen bekännelse
och leva med Jesus i centrum. Frimodig kyrka står för
vanlig, klassisk kristendom och inom nomineringsgruppen existerar olika åsikter och fromhetsinriktningar.
Frimodig Kyrka står för att just toleransen för olika
teologiska tolkningar är en rikedom. Svenska kyrkan ska
vara en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla
människor i Saltsjöbaden?
Kyrkan blir relevant för var och en i Saltsjöbaden, när
hon har Jesus i centrum. Frimodig kyrka står för den
genuina folkkyrkotanken att församlingen ska förkunna
evangelium för – och bära Kristi nåd till – folket.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var-dag
med-Gud ?
Att leva var dag med Gud handlar om att bön, bibelläsning och gudstjänster blir naturliga delar av mitt liv.

Vad vill er nomineringsgrupp satsa på de
närmaste fem åren?
Inom de närmsta fem åren vill Frimodig kyrka satsa på
kristen undervisning för olika grupper, särskilt följande:
Kyrkomedlemmarna, särskilt barn och ungdomar
De som gått ur kyrkan
De som kommit nya till vårt land

4
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VIKTIGA
FRÅGOR

Att Svenska kyrkan ska styras
utan inblandning från politiska
partier och att besluten ska fattas utifrån trosbekännelsen, inte
utifrån olika partiers program
Att sätta mission och evangelisation i centrum som ivrigt och
utan att skämmas för evangelium vill göra Jesus Kristus känd
Att ge hög prioritet åt diakonin i församlingen och att
kyrkan stöder våra förföljda
kristna trossyskon i världen
Att uppmuntra ideellt arbete
genom att kyrkan ska ha plats
för olika uppfattningar och
fromhetsriktningar
Att den enskilda medlemmen
ska kunna välja vilken församling
han eller hon ska tillhöra och att
församlingarna ska kunna besluta mer om vart kollekter ska gå

kandidater till kyrkofullmäktige: 2
Se lista på svenskakyrkan.se/
saltsjobaden
mer information:
Facebook: ”Frimodig Kyrka”
Webb: www.frimodigkyrka.se
Kontaktperson: Carl Johan
Rundquist, 0708-93 70 34
carljohan.rundquist@swipnet.se

Låt Jesu kärleksbudskap omfatta allt, alla värld
människor, nu och kommande generationer, sk
sens miljö, djur och växtlighet. Fred, miljö, rätt
fördelning. En socialt och ekologiskt uthållig v

Hur kan kyrkan vara relevant för alla
människor i Saltsjöbaden?

Mer dialogmöten för sökare. Gudstjänsten bö
ha en eftersits, där man kan diskutera dagens
och predikotema.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var
med-Gud ?

Vi tjänar Gud, när vi tjänar mänskligheten, Gud
skapelse. Församlingens arbete med nyinflytta
flyktingar är underbart, ett exempel där fler k
medverka.

Vad vill er nomineringsgrupp satsa på d
närmaste fem åren?

El-solfångare på församlingshuset, Skogsömibyggnaden och kyrkans förskola.
Församlingens kassa behöver förvaltas aktiv
etiskt, så pengarna inte bara avstår från ont, u
förvaltas så de aktivt förbättrar för miljön, vä
utsatta, och kommande generationer. Ett exem
pel på bra förvaltning är hos, av Svenska kyrka
medgrundade, Oiko Credit, som stöder socialt
miljömässigt hållbara utvecklingsprojekt, exem
hjälper världens fattigaste kvinnor med mikrol
självförsörjningsprojekt: en symaskin, ko, solk
telefon, nyttoplantor.
En musikgudstjänst med nyskrivna psalmför
från, och med, flera artister.
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För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre 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
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Vilken är er hjärtefråga?

VIKTIGA
FRÅGOR

Jesu kärleksbudskap: medkännande och handling
Dialog och samverkan, även
över trosgränser och med
biståndsverksamhet
Levnadssätt för en socialt
och ekologiskt uthållig Värld
Penningförvaltning som
stöder etiska projekt
Med ny sol- och vindenergi
och sparande, även i församlingen, avveckla atomkraft
och fossilbränslen, så risker
och klimatstörningar minskas

de

-ekono-
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utan
ärldens
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kandidater till kyrkofullmäktige: 1
Se lista på svenskakyrkan.se/
saltsjobaden
mer information:
Facebook: ”Gröna Kristna”
Webb: www.gronakristna.se
Kontaktperson: Roland von
Malmborg 08-717 15 88,
von.malmborg@telia.com

rslag

saltsjöbadens församling

Vi vill att kyrkan och församlingen ska vara en kulturell och andlig mötesplats ”mitt i byn” för alla oss i
Saltsjöbaden.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla
människor i Saltsjöbaden?
Genom att vara tillgänglig och närvarande och beröra
och en del av vardagen i skola, föreningsliv, och på
Tippen samt stå för de grundvärderingar som ger oss
vår kompass på resan genom livet.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var-dag
med-Gud ?
Genom att finnas med i livets alla faser, att vara
där som en självklar, öppen medspelare, beredd att
lyssna, samtala och i möten bidra till att människor i
Saltsjöbaden kan finna sin Gud, få en tro som bär och
leva ett liv i kärlek.

Vad vill er nomineringsgrupp satsa på de
närmaste fem åren?
Vi vill
Skapa möjligheter för utveckling av församlingens
verksamhet och ökad närvaro i Saltsjöbaden så att
fler upptäcker att kyrkan är en plats, där vi får stanna
upp, andas och bara vara
Fortsätta vår satsning på barn och ungdomar som förskola, barnkörer, onsdagsklubb för unga och konfirmation
Renovera församlingshemmet för att bättre passa
Saltsjöbadens behov,
Fortsätta vår satsning på musik och konserter i kyrkan
Fortsätta vår satsning på Skogsö – inkl iordningsställande av den östra delen av Skogsö

.
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VIKTIGA
FRÅGOR

Att kyrkan är en naturlig
och självklar mötesplats i
Saltsjöbaden
Utveckling av församlingens
verksamhet utifrån vår vision,
där tilltal och innehåll känns
relevant oavsett ålder
Fortsatt satsning på Skogsö
– inklusive iordningsställande
av den östra delen.
Fortsatt satsning på musikverksamheten.
Vidareutveckla församlingshemmet
Utveckla, samla och stötta
ideellt engagemang

kandidater till kyrkofullmäktige: 42
Se lista på svenskakyrkan.se/
saltsjobaden
mer information:
Facebook: ”VÅR KYRKA i Saltsjöbadens Församling”
Webb: www.varkyrkaisaltsjobaden.se
Kontaktperson: Per Jedefors,
070-568 84 80
per.jedefors@gmail.com
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Frågor och svar om kyrkovalet
NÄR ÄR KYRKOVALET?
Söndag den 17 september 2017 är det
kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart
fjärde år och alltid den tredje söndagen i
september.
VAD VÄLJER JAG TILL?
I kyrkovalet väljer du de personer som
ska få förtroendet att styra kyrkan de
kommande fyra åren. Direkta val sker
till kyrkofullmäktige i församlingen, till
stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.
Val till kyrkofullmäktige – ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din
församling. Här bestäms ramarna för
den verksamhet som finns nära dig. Vita
valsedlar.
Val till stiftet – regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är
att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis
inom flera områden. Rosa valsedlar.
Val till kyrkomötet – nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta
beslutande organ med 251 ledamöter.
Det beslutar om kyrkans gemensamma
och övergripande frågor. Gula valsedlar.
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ÄR JAG RÖSTBERÄTTIGAD?
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du
vara medlem i Svenska kyrkan och ha
fyllt 16 år senast på valdagen. Men, du
måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter
som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. För Kyrkovalet 2017
innebär det att uppgifter om medlemskap måste finnas i Kyrkobokföringen
18 augusti 2017.
HUR MÅNGA ÄR RÖSTBERÄTTIGADE?
Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans
medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.
VILKA KAN JAG RÖSTA PÅ I
KYRKOVALET?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas
för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade
för att delta i kyrkovalet. Här kan du se
vilka grupper och kandidater som finns i
kyrkovalet 2017.
NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017.
VAR KAN JAG RÖSTA?
På röstkortet finns uppgifter om vilken
vallokal du ska rösta i och vilka val du har
kyrkoval 2017

rätt att rösta till. På röstkortet finns också
information om vilken röstningslokal du
kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt
valområde. Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17
september 2017. Tid/plats för vallokaler i
Saltsjöbaden hittar du på nästa sida.
ATT FÖRTIDSRÖSTA 4-17 SEPTEMBER
– På platser i hela landet
Du kan förtidsrösta, på orter över hela
landet, under perioden 4-17 september.
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns
en karta med alla röstningslokaler och
öppettider. Om du saknar ditt röstkort
kontakta i första hand din församling,
men det går även att få ett nytt röstkort på andra orter. Då måste du kunna
legitimera dig.
– Brevrösta
Ett annat sätt att rösta i förväg är att
brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från församlingsexpeditionen. Posta din brevröst
så att den är framme hos stiftet senast
fredag 15 september. Du måste även
skicka med ditt röstkort.
– Att rösta med bud
Budröstning går till på liknande sätt som
brevröstning. Det kan vara ett alternativ
för dig som själv är förhindrad att ta dig
till lokalen. Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta (se ovan).
saltsjöbadens församling

Röstkortet ska tas med när budet lämnar
in brevrösten i din vallokal eller en röstningslokal i pastoratet/församlingen.

ter de preliminära resultaten blir klara
presenteras de på www.svenskakyrkan.
se/kyrkoval.

ATT RÖSTA PÅ VALDAGEN
17 SEPTEMBER
– I din vallokal
På röstkortet står i vilken vallokal du kan
rösta och öppettiderna (se nästa sida).
Du ska ha med dig ditt röstkort eller
legitimation.
– I röstningslokal
Om du befinner dig på annan ort på valdagen kan du rösta i en röstningslokal. Då
måste du ha med ditt röstkort.

FINNS RÖSTKORTET PÅ ANDRA
SPRÅK?
Röstkortet finns översatt till följande
språk: Teckenspråk, Lätt svenska, Finska
(Suomeksi), Engelska (English), Samiska
(Davvisáme, Åarjelsaemien, Julevsámegiellaj), Meänkieli, Spanska (Español),
Tyska (Deutsch), Franska (Français),
Tigrinja, Romani (Romani Chib), Arabiska,
Farsi. Översättningarna finns på
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

KAN JAG RÖSTA UTOMLANDS?
Personer som är folkbokförda i Sverige
men vistas utomlands i samband med
valet kan brevrösta (se info längre upp
på sidan). Brevrösten skickas till kyrkostyrelsen så att den är framme senast
onsdag 13 september. Vid behov kan ett
nytt röstkort tas fram. Detta skickas via
utlandsförsamlingen.

JAG HAR FÖRLORAT MITT RÖSTKORT
Om du förlorat röstkortet kan du få ett
nytt (s.k. dubblettröstkort). Kontakta i
första hand din församling. Du kan också
beställa på svenskakyrkan.se/kyrkoval
eller Svenska kyrkans Valservice, tel
018-16 96 00. Det nya röstkortet
skickas till din folkbokföringsadress.

ÄR DET MÖJLIGT ATT PERSONRÖSTA?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till
tre personer som du helst vill se valda.

VAR FINNS MER INFORMATION?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och
röstkortet hittar du ytterligare information.

NÄR PRESENTERAS VALRESULTATET?
När vallokalerna stänger görs direkt en
preliminär röstsammanräkning. Vartef7

Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt
som i de allmänna valen. Du kan antingen rösta på
själva valdagen den 17 september eller förtidsrösta.
Förtidsröstning 4- 16 september
Om du vill rösta före valdagen kan du förtidsrösta på biblioteket i
Saltsjöbadens Centrum.
Måndag 4 september
kl 12.00-14.00

Måndag 11 september		
kl 12.00-14.00

Tisdag 5 september
kl 12.00-14.00

Tisdag 12 september		
kl 12.00-14.00

Onsdag 6 september
kl 14.00-19.00

Onsdag 13 september		
kl 14.00-19.00

Torsdag 7 september
kl 14.00-17.30

Torsdag 14 september		
kl 14.00-17.30

Fredag 8 september
kl 14.00-17.30

Fredag 15 september		
kl 14.00-17.30

Lördag 9 september		
kl 11.00-13.00

Lördag 16 september
kl 11.00-13.00

Valdagen söndag 17 september
På valdagen 17 september kan du rösta i Saltsjöbadens
församlingshem, Kyrkplan 1, kl 08.00–20.00.

Vilka delar dina
hjärtefrågor?
Vad vill du att Svenska kyrkan ska
satsa på? I Saltsjöbaden, i Stockholm, i Sverige? Vilka delar dina
hjärtefrågor?
Söndag 17 september är det
kyrkoval i Svenska kyrkan.
Då har du möjlighet att röst på
de grupper och personer som ska
vara med och besluta om utveckling av kyrkans liv och verksamhet.

Denna dag är det även Startgudstjänst med Saltsjöbadens kyrkokör,
Vokalensemblen Alicia, Saltarkören, präster, musiker, frivilliga m fl kl
11.00 samt konsert med Ringmasters kl 17.00 i Uppenbarelsekyrkan.

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 Sten Brattberg, Ann-Katrine Di Meo och Eva Conradi.
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