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Information in other languages
available at www.val.se
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På Valmyndighe
tens webbplats
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du mer informatio
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n
r kan du också
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Du är välkomme
n att kontakta Val
upplysningen om
du har frågor.
www.val.se
Valupplysning
en 020 - 825 825

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då väljer vi
20 ledamöter som ska representera oss under mandatperioden 2019–2024.
Du får ett röstkort hem i brevlådan och röstar antingen i din vallokal eller
genom att förtidsrösta.

Röstkort
Till alla som finns med i röstlängden skickas ett röstkort.
Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen.

Information på röstkortet

107 91 Stockh

olm

På röstkortet står det i vilka val väljaren har rösträtt samt vallokalens adress och öppettider. På kortet står även var närmaste
lokal för förtidsröstning finns. Se öppettider på nästa sida.

Röstkort – krav vid förtidsröstning
Den som ska förtidsrösta måste ha med sig röstkortet. Röstkortet används för att skicka rösten till rätt valdistrikts vallokal
för respektive väljare. Det är där rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så
att valhemligheten bevaras.
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RÖSTKORT

till valet till Eu
ropaparlamen
tet den
26 maj 2019

Saknar du röstkort?
Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa
ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.
Vissa röstningslokaler erbjuder utskrift av röstkort på plats. Ett
sådant röstkort kallas dubblettröstkort.

Giltig legitimation krävs
Du måste kunna styrka din identitet för att kunna rösta. Detta
gäller både i vallokalen och vid förtidsröstning. Om du inte är
känd av den som tar emot din röst måste du visa giltig legitimation, som exempelvis pass eller körkort.

Budröstning och ambulerande
röstmottagare
Budröstning
Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga lägga
ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan
be en röstmottagare i lokalen om hjälp. Röstmottagarna får
inte berätta för någon vad du har röstat på.
Om du inte kan ta dig till vallokalen alls kan du utse ett bud
som röstar i ditt ställe. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en
lokal för förtidsröstning.

Lantbrevbärare som bud
Lantbrevbärare kan vara bud under förtidsröstningen och har
tillgång till budröstningsmaterial. Lantbrevbärare levererar
rösterna till röstningslokalen för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagare
Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande
röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem
eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.
Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en
lokal för förtidsröstning.

Boka ambulerande röstmottagare
För bokning av ambulerande röstmottagare kontaktar väljaren
valkansliet (kontaktuppgifter på motsatt sida). Ambulerande
röstmottagare finns tillgängliga att boka under perioden
8 maj–26 maj.
Vid bokning av ambulerande röstmottagare är det valkansliet tillsammans med dig som väljare som hittar en lämplig tid.
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Från och med valet till Europaparlamentet 2019 ska valsedlarna
skyddas med insynsskydd i
vallokalerna.
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Framsidan: EU-parlamentet
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Förtidsrösta
Under perioden 8 maj–26 maj är det möjligt att förtidsrösta på Sjöängen,
vid garderoben intill Turistbyrån. Vårt mobila team sköter förtidsröstning
i Åsbro, Olshammar och Zinkgruvan.

Förtidsröstning på Sjöängen

Förtidsröstning på övriga platser

Öppet dagligen fram till och med valdagen
under följande tider:

Öppet under begränsade tider:

8–12/5

Lokal
Åsbro bibliotek

ons–fre: 14.00–17.00
lör–sön: 10.00–14.00

13–19/5 mån–ons: 14.00–17.00
tors: 16.00–19.00
fre: 14.00–17.00
lör–sön: 10.00–14.00

Datum
15/5
22/5

Öppettider
kl 10.00–12.00
kl 15.00–18.00

Olshammar, PRO-lokalen

16/5
23/5

kl 10.00–12.00
kl 15.00–18.00

Zinkgruvan, Skogslyckans förskola

17/5
24/5

kl 10.00–12.00
kl 15.00–18.00

20–26/5 mån–ons: 14.00–17.00
tors: 16.00–19.00
fre: 14.00–17.00
lör: 10.00–14.00
sön: 08.00–21.00

Rösta i vallokal på
valdagen den 26 maj
I Askersunds kommun finns åtta valdistrikt med följande öppettider:
DISTRIKT

LOKAL

ÖPPETTIDER

Sjöängen

Sjöängen, restaurangen

08.00–21.00

Närlunda

Närlundaskolans matsal

08.00–21.00

Klockarbacken

Klockarbacken

08.00–21.00

Åsbro

Åsbro skolas matsal

08.00–21.00

Mariedamm/Lerbäck

Rönneshytta skolas bibliotek

08.00–21.00

Snavlunda

Snavlunda skolas matsal

09.00–13.00, 17.00–21.00

Hammar/Olshammar

Hammars skolas matsal

08.00–21.00

Åmmeberg/Zinkgruvan

Åmmebergs Folkets hus

08.00–21.00

MER VALINFORMATION
www.val.se
Valupplysningen:
020-825 825

Valkansliet
Besöksadress:
Stöökagatan 8
696 30 Askersund
Postadress:
696 82 Askersund

Telefon:
0583-810 00
Hemsida:
www.askersund.se

Valnämndens sekreterare:
Inger Trodell-Dahl
telefon 0583-810 10
inger.trodell@askersund.se

Administrativ chef:
Thomas Svensson
telefon 0583-810 27
thomas.svensson@askersund.se

3

4

Foto: Icon Photo • Grafisk produktion: Bild & Kultur AB

Vi lever i en demokrati. Dess grund är
allas lika rätt att rösta. Använd din röst!

