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- För oss är det självklart med en öppen och tolerant 
kyrka dit alla är välkommen! 

Roger Sjöberg från Edsberg står på andra plats 
på Socialdemokraternas valsedel till 
kyrkofullmäktige vid kyrkovalet den 15 
september. Han kandiderar också till kyrkomötet 
där han står på åttonde plats. 

 
Varför har du valt att engagera dig i 
kyrkopolitiken? 
Kyrkan är en naturlig del av det svenska samhället. En 
del av vårt kulturarv och det ska vi vårda. Det är ett 
skäl till att jag valt att kandidera till kyrkofullmäktige 
och kyrkomötet.  
 
Ett annat skäl är att jag tycker att de förtroendevalda i 
svenska kyrkan ska representera alla medlemmar. Även 
de medlemmar, likt mig, som inte är troende och inte går 
i kyrkan annat än på begravningar, dop och bröllop ska 
ha sina företrädare. Annars får vi ingen folkkyrka. 
 
Vilken är den viktigaste frågan inför valet 
den 15 september? 
Att slå vakt om den öppna folkkyrkan. Det är inte 
minst viktigt i valet till kyrkomötet. Där finns det 
representanter för främlingsfientliga krafter och den 
kristna högern som vill skruva tillbaka klockan till 
svunna tider.  
 
De vänder sig mot sådant som de flesta ser som 
självklarheter som kvinnliga präster, homosexuellas rätt 
att gifta sig i kyrkan samt svenska kyrkans dialog med 
andra religioner. För oss Socialdemokrater är det 
självklart med en öppen och tolerant kyrka dit alla är 
välkomna! 
 
Kan man vara förtroendevald i kyrkan utan 
att vara religiös? 
Självklart. Det är inte hur religiös man är som avgör om 
man är en bra förtroendevald. Tror man att svenska 
kyrkan är en viktig aktör i samhället genom verksamhet 
så har man en roll i kyrkopolitiken.  
 
 

 
Förutom värnandet av kulturarvet så är den diakonala 
verksamheten oerhört viktig. Kyrkan tar i dag ett oerhört 
stort ansvar för de mest utsatta i samhället. Ibland  ett 
ansvar som stat, kommun och landsting borde ta. 
 
Har Svenska kyrkan framtidstro i dag? 
Det går åt rätt håll. Kyrkan har blivit mer modern och 
med i samhällsutvecklingen, men det finns mer att göra. 
 
Vilket är det viktigaste argumentet för att 
man ska gå och rösta den 15 september? 
Utnyttja din rösträtt! Rösta för den utveckling av 
kyrkan som du vill ha. Om du inte röstar låter du någon 
annan bestämma utvecklingen. 
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Nu börjar kyrkovalrörelsen – Ta ställning för en öppen 
folkkyrka med framtidstro!
Valdagen för kyrkovalet är den 15 september, 
men du kan rösta redan från den 2 september då 
förhandsröstningen börjar.  Förtidsröstningen 
avslutas den 11 september. 
 
Kyrkovalet består av tre val, nämligen val till 
kyrkomöte (motsvarar riksdag), stiftsfullmäktige 
(motsvarar landsting) samt kyrkofullmäktige 
(motsvarar kommun). I samtliga de här tre valen 
kan du kryssa tre kandidater på respektive 
valsedel. 
 
Vi vill också slå ett slag för två aktiviteter i 
valrörelsen som båda äger rum i Sollentuna. 
 
Den första är det samtal som äger rum i 
Turebergskyrkan den 4 september kl. 17.45 
mellan de olika nomineringsgruppernas 
kandidater. (S) representeras där av Lilian Lama. 
 
Den andra aktiviteten är ett öppet möte med 
partiets toppkandidat till kyrkomötet Wanja 
Lundby Wedin i Sollentunasalen på plan 13 i 

Turebergshuset den 12 september kl. 18.00. 
 

 
Några av de Socialdemokrater som kandiderar 
till kyrkofullmäktige kan ni se på bilden. Det är 
från vänster Stig Nyman, Lilian Lama, Roger 
Sjöberg och Mette Hildingsson. 

 
 
Socialdemokraterna har också en särskild 
webbplats för kyrkovalet www.valloftet.se. Där 
kan du gå in och se vår valfilm, lämna ditt 
vallöfte, men också bidra till valrörelsen.  
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Här röstar du! 
 

Förtidsröstning 2-11 september (Glöm inte röstkort och legitimation) 
Sollentuna Församlingshus, Kummelbykyrkan, Edsbergskyrkan, och St: Larsgården. Öppettider framgår 
på www.svenskakyrkan.se/sollentuna och på ditt röstkort. 
 
Församlingen ordnar dessutom två särskilda röstningstillfällen dels på Coop Extra i Rotebro den 6 
september kl. 17-19 och dels på Stinsens köpcentrum den 7 september kl. 12-14. 
  

På valdagen den 15 september (Glöm inte legitimation) 
Vallokalerna är öppna mellan kl. 9-11 samt 12.30-20.00. Vallokaler finns i Rotsundaskola, Runan, S:t 
Larsgården, Häggviksskolan, Edsbergskyrkan, Kärrdalsskolan, Töjnaskolan, Församlingshuset samt 
Kummelbykyrkan. I vilken vallokal du ska rösta i framgår på ditt röstkort. 
 
 
Om du tappat bort ditt röstkort kan du gå till församlingshuset vid Sollentuna Centrum och där kan du få 
ett nytt röstkort utskrivet mot uppvisande av legitimation.  
 
Om du har svårt att ta dig till en vallokal kan du beställa ett brevröstningspaket från Sollentuna 
Församling. 
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