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Nu börjar valarbetet - första steget kyrkoval! 
Mikael Marklund är vår kandidat.

Ett år återstår till val till riksdag, 
region och kommun. För att vara 
redo att göra ett bra valresultat 
och få igenom en bra politik så 
börjar vi redan nu! Det första 
steget är att vinna kyrkovalet där 
vi hoppas att alla kyrkans  
medlemmar går och röstar!

I riksdagen så jobbar vi Socialde-
mokrater för att en kommande 
regering ska luta sig till så stor 
utsträckning som är möjligt mot 
en Socialdemokratisk politik. En 
politik som tar sin utgångspunkt i 
trygghet för alla i samhället. Där vi 
visar solidaritet mot varandra och 
ser till att hela landet lever. 

I regionen arbetar Socialdemokra-
terna för välfärden och samhälls-
service över hela länet och för 
trygghet i Västerbotten. Alla som 
bor i Västerbotten ska känna sig 
trygga i mötet med samhället.

I kommunen så fortsätter vi att 
försvara den Socialdemokratiska 
modellen med ett stort kommunalt 
ägande och åtagande. För tack vare 
den modellen upplever vi nu en 
historisk samhällsexpansion som 
inte hade varit möjlig utan vårt 
kommunala Skellefteå Kraft med 
ren energi, vår hamn i Skellefte-
hamn och den kommunala mark 
som kommunen behållit kontrollen 
över.

Men först fokuserar vi nu på  
Kyrkovalet den 19 september.  
Kyrkan ska finnas till för och vara 
öppen för alla, tvivlande, sökande 
och trosvissa - detta är en av grun-
derna i det vi socialdemokrater 
kallar folkkyrkan.

Församlingarna i Skellefteå pastorat 
ska erbjuda en varierad verksam-
het där arbetet för solidaritet och 
jämlikhet sätts i fokus. Vår kandi-
dat i Kyrkovalet är vår ordförande 
Mikael Marklund som har mångårig 
erfarenhet från såväl kyrkopolitiken 
som partiet.  

 
/Magnus Nilsson

S- föreningens vice ordförande
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Ersättare

Stefan Löfven avgår som 
partiordförande

Under höstens partikongress i 
november kommer statsminister 
Stefan Löfven att avgå från posten 
som partiordförande för Socialde-
mokraterna. Detta meddelande han 
i sitt sommartal på Runö Folkhög-
skola i Åkersberga den 22 augusti 
2021.

Löfven säger själv att det är ett 
beslut som vuxit fram och anser att 
höstens kongress är ett bra tillfälle 
att utse en efterträdare att leda 
partiet.

Valberedningen påbörjar nu sitt 
arbete för att hitta rätt kandidat. En 
ny partiordförande kommer sedan 
att väljas på kongressen i Göteborg 
3-7 november. 

Efter att kongressen valt en ny 
partiordförande kommer Stefan 
Löfven att gå till talmannen och 
begära entledigande som statsmi-
nister. Därefter tar talmannen vid.

Socialdemokraterna.se

Hela Stefan Löfvens sommartal 
finns att titta på om man  
besöker partiets hemsida. 

Passa gärna på att göra det!

I sitt sommartal den 22 augusti 2021 meddelade Stefan Löfven att 
han kommer att lämna uppdraget som Socialdemokraternas parti-
ordförande i samband med höstens partikongress.  
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Röstkort
Alla som har rösträtt får ett röst-
kort som skickas ut till folkbokfö-
ringsadressen. Du bör ha fått ditt 
röstkort senast 1 september 2021.
På röstkortet står det vilken för-
samling, vilket valdistrikt och vilket 
stift du tillhör och vilka val du får 
delta i. Där står också vallokalens 
adress och öppettider samt adress 
och öppettider för förtidningsröst-
ning. 

Du måste ha med dig ditt röstkort 
om du förtidsröstar. Röstkortet 
används för att skicka din röst till 
din vallokal. Det är också viktigt att 
du har med dig legitimation. Det 
är inte obligatoriskt att ha med sig 
röstkortet till vallokalen, men det 
underlättar för att enkelt kontrolle-
ra att du är i rätt vallokal. Däremot 
behöver du ha med dig legitima-
tion.

Vad du röstar till och valsedlarna
I kyrkovalet röstar du på nomine-
ringsgrupper och kandidater i tre 
val:

Val till kyrkofullmäktige, som 
använder vita valsedlar
Val till stiftsfullmäktige, som 
använder rosa valsedlar. 
Val till kyrkomötet, som använ-
der gula valsedlar. 

Personröster  
Du kan rösta på upp till tre kan-
didater genom att kryssa i deras 
namn på valsedeln. Dina kryss ökar 
deras möjlighet att bli valda. 
 
 
Vallokal och förtidsröstning är 
inte samma sak!  
På ditt röstkort står det vilken val-
lokal du tillhör. Du kan inte rösta i 
en vallokal som du inte tillhör. Val-
lokalerna har bara öppet på valda-
gen söndag den 19 september. Du 
behöver ha med dig ID-handling 
och bör ha med dig ditt röstkort.

Över hela landet kan du förtids-
rösta från och med 6:e och till och 
med 19:e september. 

Budrösta
Att rösta via bud innebär att en 
person lämnar över dina röster i ett 
särskilt, igenklistrat kuvert (ytter-
kuvert för brev- och budröst (K4) 
antingen på valdagen  i din vallo-
kal, eller som förtidsröstning i den 
församling eller pastorat du tillhör, 
under perioden 6:e till 19:e septem-
ber, om du själv inte har möjlighet 
att ta dig till vallokalen.

Budet behöver ha med sig ID-
handling. På ytterkuvertet ska du 
skriftligt ha intygat att du själv lagt 
valsedlarna i kuverten i närvaro 

av två vittnen. De två vittnena ska 
också ha intygat detta på kuver-
tet. Bud och vittnen behöver vara 
minst 18 år gamla.

För att rösta med hjälp av ett bud, 
behöver du ett brevröstningspaket, 
som du kan hämta eller beställa 
från en församling. Du hittar din 
församling på webben.
 
Brevrösta
Om du inte själv kan ta dig till 
vallokalen på valdagen, eller inte 
kan eller vill förtidsrösta, kan du 
brevrösta. Det gäller också för dig 
som vistas utomlands. Du behöver 
vara folkbokförd i en församling i 
Sverige för att kunna delta i kyr-
kovalet. Det räcker alltså inte med 
att ”bara” vara medlem i Svenska 
kyrkan.

Om du tappat bort ditt röstkort
Har du tappat bort ditt röstkort 
kan du själv beställa ett nytt på 
svenskakyrkan.se/kyrkoval eller 
vända dig till en församlings- eller 
pastorsexpedition för att få ett nytt 
utskrivet. Beställer du via webb/
telefon skickas röstkortet till din 
folkbokföringsadress. Beställer du 
på plats behöver du ha med dig en 
ID-handling.

 
Information från www.svenskakyrkan.se

Så röstar du i kyrkovalet - Glöm inte bort att 
rösta för en öppen folkkyrka!

EN KYRKA FÖR ALLA
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Socialdemokraterna i Bergsbyn, 
Stackgrönnan och Nyhamn fort-
sätter att jobba för våra närområ-
den. Vi vill ha fungerande skolor 
och förskolor, kommunikationer 
och att våra samhällen ska vara 
välkomnande och bra platser att 
bo och växa upp i.

Vi vill gärna ha med dig på den 
resan! Vi vill bli fler och vi vill på-
verka mer, hela tiden. Med Euro-
pas största företagsetablering mitt 
ibland oss kommer det att hända 
otroligt mycket i vårt närområde.

Möjligheterna till utveckling är 
närmast obegränsade och vi kan 
förbereda oss på många nya vän-

ner, grannar och förhoppningsvis 
partikamrater. 

Men utvecklingen kommer också 
att ställa stora krav på såväl kom-
munen som oss som bor här att 
vara ett stöd för att få allt att fung-
era så bra som möjligt.

Vi ser den Socialdemokratiska 
föreningen som en självklar del 
inte bara i utvecklingen utan hur 
den ska utformas. Vi tänker vara 
med hela vägen och bidra till att det 
här blir så bra det bara kan bli. På 
bägge sidor om älven och i alla de 
delar som vår förening nu består av.

Bli medlem i Socialdemokraterna!

Så oavsett om du bor i Norra eller 
Södra Bergsbyn, eller i Stackgrön-
nan eller Nyhamn så vill vi skicka 
en uppmaning att bli medlem. Alla 
som delar våra Socialdemokratiska 
värderingar kommer att kunna vara 
med och påverka framtiden och allt 
engagemang är välkommet.

Nedan här finns information om 
hur du blir medlem. Passa på! Alla 
frågor och synpunkter är också 
välkomna. Du kan nå oss på: 

070-691 85 21 
eller 
mange@bergsbyn.com

     BLI  MEDLEM
   

     Använd länken:
     https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
      

     eller kontakta kansliet:  
     0910-77 91 10 alt. skelleftea@socialdemokraterna.se


