
BRUNFLO 
FÖRSAMLING 
KYRKOVALET 2017  

FRAMTIDSPARTIET I  ÖSTERSUND  



INFÖR DETTA VAL 
LOVAR VI  
Vi Socialdemokrater står för 
* Att Svenska Kyrkan utvecklas som en öppen och 
demokratisk folkkyrka som sätter människors behov i 
centrum. 
* En kyrka som är utåtriktad och inkluderande. 
* Att kyrkan skall vara en stark röst för allas lika rätt och 
värde. 
* Att kyrkan skall motarbeta krafter som ifrågasätter 
människovärdet. 
* HBTQ-personers fulla rätt till kyrkliga handlingar (ex. 
giftemål) 
* Att vara öppen för nya verksamhetsformer och jobba 
prestigelöst. 
* Diakoni som bryter ensamhet och utanförskap 
* Att Kyrkorna i församlingen är öppna för barn och unga 
med  lovaktiviteter, barngrupper och familjeaktiviteter. 
* Att Brunnen som central mötesplats och Kastalskolans 
café skall  fortsatt drivas av församlingen. 
* Att Brunflo församling skall vara en bra församling för 
både de anställda och de som bor här.  



INFORMATION OM 
VALET  
Välkommen att delta i Kyrkovalet 2017 och rösta på 
någon av nedanstående platser och tider inom Brunflo 
pastorat. För förtids- och kvällsröstning kan Du rösta på 
vardagar samt lördag den 9 och 16 september. Från den 
4 till och med valdagen 17 september på särskilt inrättad 
röstningslokal i pastoratets kansli, Kyrkvägen 31 enligt 
tider nedan. Vid kansliets övriga öppettider är valurnorna 
ej tillgängliga. 
 
Röstningstider: Må – Fr 13:00 – 16:00, Lö 9 & 16 sept 
11:00 – 14:00 Röstning på kvällstid: On 6 och 13 sept 
17:00 – 20:00 Röstning på valdagen: Sö 17 sept 14:00-
18:00  

Under valdagen, den 17 september, är Du välkommen 
att rösta i följande vallokaler och röstningslokal. 
Församlingsgården Brunflo 9:00 – 11:00, 12:00 – 20:00 
Heliga Ljusets kyrka, Torvalla 9:00 – 11:00, 12:00 – 20:00 
Sockenstugan i vid Lockne kyrka 9:00 – 11:00, 12:00 – 
20.00, Mariagården i Marieby 9:00 – 14:00, 15:00 – 20:00, 
Församlingshemmet i Näs 9:00 – 11:00, 12:00 – 20:00 
Ängsmokyrkan, Torvalla (röstningslokal)  14:00 – 18:00 
 



FRAMTIDSPARTIET I  ÖSTERSUND  

Anders Edvinsson, Lillemor Rydow, Kjell Svantesson Fotograf på samtliga bilder 
Hans-Åke Grinde  

BLI MEDLEM  
SMS:a SAP medlem och ditt personnummer till 72 456. 
Exempel: (SAP medlem ååmmddxxxx). 
Eller gå in på: socialdemokraterna.se/medlem 
Där kan du även läsa mer om vår politik. 
 
Du hittar oss på http://socialdemokraternaostersund.se  


