
 
 
Hej mina vänner och bekanta! 
 

Tradition  
Det är nu tredje tillfället som jag kontaktar alla 
mina vänner och bekanta inför ett kyrkoval. 
Så  nu är det ju alltså en tradition. 
 
Jag ställde upp i kyrkovalet 2009 och 2013 för 
kyrkofullmäktige nu gör jag det  igen (nr 8) och 
dessutom för Stiftsfullmäktige (nr 43) och för 
Kyrkomötet (nr 27). 
 

 

Österåkers Pastorat 
Vi har ju i Ljusterö-Kulla tidigare bara haft en enda nomineringsgrupp, alltså en enda valsedel att rösta på. 
Nu ska vi ju bilda Österåkers Pastorat, som alltså består av Ljusterö-Kulla Församling och Österåker-Östra Ryds 
Församling. 
Församlingarna består, men det övergripande ansvaret tas av kyrkofullmäktige i Österåkers pastorat 
till vilket kyrkofullmäktige årets val gäller. Kyrkofullmäktige kommer sedan att utse ett Församlingsråd för Ljusterö-
Kulla. 
 
Inflytande 
Inför denna s k sammanläggning så har vi från Ljusterö-Kulla lyckats få stort inflytande över hur allt ska gå till tack 
vare vår duktiga och flitiga medarbetare. Det känns angeläget att vi får stort inflytande även fortsättningsvis så att vi 
kan få behålla vår särart som skärgårdsförsamling i glesbygd. 
 
Eftersom vi nu ska rösta tillsammans med Österåker så blir det flera valsedlar att välja på. 
Med dessa rader vill jag nu framföra min önskan att så många som möjligt 
röstar på POSK i Österåker. 
 

                                                                           
 
Vad är POSK i Österåker? 
Vi som har företrätt nomineringsgruppen Bygdens Väl tidigare har insett att vi knappast kan klara oss särskilt bra 
eftersom vi är ca 1 600 medlemmar i Ljusterö-Kulla församling mot Österåkers dryga 21 000. 
 
Så vi har gått ihop med tidigare nomineringsgruppen Futurum i Österåker och bildat föreningen 
POSK i Österåker. POSK står för Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan och är en rikstäckande organisation. 
Varför ska de politiska partierna bestämma hur vi ska ha det i kyrkan? 
Bilda Dig gärna en uppfattning om vad POSK står för på 
http://www.posk.se/osteraker/                                                                   
 
Viktiga frågor 
Några viktiga frågor   

• Kyrkan ska styras av kunniga, engagerade och intresserade personer. Inte genom partipolitik. 

• Varje församling i Österåkers Pastorat (alltså Ljusterö-Kulla Församling) ska ha stort självbestämmande.  

• Jag stöder tanken på fri församlingstillhörighet, så att det går att få tillhöra den församling 
där medlemmen vill vara aktiv och ta del av kyrkans verksamhet. 

                                     
Dela 
Som jag nämnt så är det ju viktigt att vi får ett massivt stöd för vår fina skärgårdsförsamling. 

http://www.posk.se/osteraker/


Så det är bra om du vill vidaresända detta meddelande till så många som möjligt. 
 
När-Var-Hur rösta?                    
Det finns nu många möjligheter 

• Förtidsrösta i röstningslokal, vilket pågår 4 – 17/9. Se http://www.ljustero-kullaforsamling.se/aktuellt-just-
nu/kyrkoval/  

• Bud- eller Poströsta. Hämta brevröstningspaket i Prästgården. Postas så framme senast 15/9.  

• Rösta på Valdagen den 17/9 i vallokal i Åkersberga eller i röstningslokal i  
Ljusterö-Kulla församlingshem  kl 9-11 eller i Ljusterö Prästgård kl 13-18. 

•  
20170911 20170912 20170913 20170914 20170915 20170916 20170917 

 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 

Prästgården 8-10 14-16 16:30-18:30 17-19 10-12 11-13 13-18 

R-K  F-hem 11-13 15-17 18-20 14-16 13-15 9-11 9-11 

 
Lämna Dina röster senst den 17:e. 
 
Ta med Röstkortet eller be att få en  
dubblett i röstningslokalen. 
 
Bästa hälsningar 

☺nders Lindhoff 

 

http://www.ljustero-kullaforsamling.se/aktuellt-just-nu/kyrkoval/
http://www.ljustero-kullaforsamling.se/aktuellt-just-nu/kyrkoval/

