Rösta i vallokal på valdagen – Ta med id-handling
Vallokaler				
Öppet 9 september 2018
Folkets Hus i Övertorneå		
08.00-20.00
Centralskolan i Svanstein		
09.00-13.00, 17.00-20.00
Kuivakangas Folkets hus		
09.00-13.00, 17.00-20.00
Gamla skolan i Hedenäset		
09.00-13.00, 17.00-20.00
(fd Kafé 34:an)
Rösta i röstningslokal på valdagen - ta med id-handling och röstkort
Röstningslokaler			
Öppet söndag 9 september 2018
Juoksengi församlingshem		
08.00-10.00, 14.00-16.00
Pello församlingshem		
08.00-10.00, 14.00-16.00
Byapaviljongen i Aapua		
08.00-10.00, 14.00-16.00
F d skolan i Rantajärvi		
08.00-10.00, 14.00-16.00
Brostugan i Luppio			
08.00-10.00, 14.00-16.00
Övertorneå Folkets Hus		
08.00-20.00
Förtidsrösta - ta med både legitimation och röstkort
Förtidsröstning i Tornedalens bibliotek 22 augusti – 8 september 2018
Tornedalens
Tornedalens
Tornedalens
Tornedalens

bibliotek 		
bibliotek 		
bibliotek 		
bibliotek 		

Onsdag 5/9 kl 9-15
Torsdag 6/9 kl 10-15
Fredag 7/9 kl 10-15
Lördag 8/9 kl 10-14

Vissa personer får rösta med bud
Du kan rösta med bud av följande anledningar; sjukdom, ålder,
funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.
Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta
med hjälp av lantbrevbäraren.
Valskjutsar
Behov av valskjuts anmäls senast 6 september, kl 12
så att vi kan samordna skjutsar.
Kontakt: 0927 – 720 06 eller gunvor.westerberg@overtornea.se

Ambulerande röstmottagare
Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller
funktionsnedsättning inte kan ta sig till en vallokal
eller en förtidsröstningslokal har möjlighet boka in
en ambulerande röstmottagare.
Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan
kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare.
Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare
kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för
att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma
sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden.
Tänk på att du som väljare måste ha ett röstkort för att få
rösta. Om du saknar detta kan de ambulerande
röstmottagarna skriva ut ett dubblettröstkort till dig men då
måste du som väljare meddela detta i samband med att du
bokar ambulerande röstmottagare.
Anmäl behov av ambulerande röstmottagare
senast den 6 september kl 12
så att vi kan samordna skjutsar.
Kontakt: 0927 – 720 06 / gunvor.westerberg@overtornea.se
Valnämnden

Röstkort
Om du tappat bort ditt
röstkort, eller inte fått
något, kan du få ett nytt.
Ring till valnämndens
kansli 0927-720 05,
Länsstyrelsen eller till
Valmyndigheten.
Onsdagsräkning
Sammanräkning äger rum
vid offentlig förrättning
onsdag 12 september,
kl 10.00.
Mer om valet 2018
overtornea.se/val2018
val.se

