
Vem får rösta?

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:
• senast på valdagen fyller 18 år, 
• är svensk medborgare och är eller 

har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommunfullmäktige och 

regionfullmäktige har du som:

• senast på valdagen fyller 18 år,
• är folkbokförd i kommunen/regio-

nen
• är svensk medborgare, medborgare 

i annat EU-land, Island eller Norge. 
Är du medborgare i ett annat land 
måste du ha varit folkbokförd i Sve-
rige i tre år före valdagen.

Röstkortet

Alla som får rösta i valet får ett röstkort 
med posten från Valmyndigheten. 
Dessa skickas ut den 23–31 augusti. På 
röstkortet står i vilken vallokal du ska 
rösta och var den ligger. Alla vallokaler 
i Ale kommun är öppna kl 08.00–20.00 

på valdagen den 19 september. Om 
du anser att uppgifterna om dig på 
röstkortet inte stämmer måste du skrift-
ligen begära rättelse. Detta gör du hos 
länsstyrelsen.

Skulle du förlora ditt röstkort kan kom-
munen skriva ut ett nytt åt dig, ring 
0303 33 02 70 eller 0303 33 02 60. Du 
kan även få ett dubblettröstkort i alla 
lokaler i Ale kommun som har förtids-
röstning. 

Du kan rösta i förväg

Om du inte kan rösta i din vallokal den 
19 september kan du förtidsrösta under 
perioden 1–19 september. Du kan 
förtidsrösta var som helst i landet, men 
du måste alltid ha med dig ditt röstkort 
och en id-handling. Om du inte har 
någon id-handling kan du låta någon 
annan person intyga din identitet. Den 
person som intygar måste då visa sin 
id-handling.

Information om valet från Ale kommun

Alla som befinner sig utomlands kan 

rösta på en svensk ambassad eller ett 

svenskt konsulat. 

Det enda du måste ha med dig för att 
rösta på en ambassad eller ett konsulat 
är en id-handling. På  www.val.se hittar 
du uppgifter om vilka utlandsmyndig-
heter som tar emot röster och under 
vilken tid det sker. Du kan även brev-
rösta från utlandet. För att brevrösta 
behöver du ha särskilt material som du 
kan beställa från Valmyndigheten, en 
kommun, en svensk ambassad eller ett 
konsulat.

På Valmyndighetens hemsida, www.
val.se  finns en komplett lista över alla 
platser som erbjuder förtidsröstning.

Rösta med bud

Om du är sjuk, funktionshindrad eller 
gammal och inte själv kan ta dig till 
din vallokal på valdagen eller till en 
röstningslokal och förtidsrösta kan du 
rösta med bud. Man kan också rösta 
med bud om man är intagen på häkte 
eller kriminalvårdsanstalt eller får sin 
post av en lantbrevbärare. Budrösten 
har ett särskilt ytterkuvert som finns i 
röstningslokalerna och hos Valmyndig-
heten. Ytterkuvertet ska skrivas på av 
väljaren själv, budet och ett vittne. Din 
make/maka, partner, sambo, vårdare 
eller ditt barn är några av dem som 
kan vara bud. Även kommunen har två 

Din röst är viktig!

kommunala bud som du kan får hjälp 
av om du ska rösta med bud (se kon-
taktinformation nedan).

Så röstar du i vallokal på valdagen

Vallokalens namn, adress och öppettid 
står på ditt röstkort. Har du tappat bort 
ditt röstkort kan du ringa till kommu-
nen och få reda på vilken vallokal du 
ska gå till. Valsedlar finns i eller i anslut-
ning till vallokalen. Kom ihåg att ta med 
dig legitimation!

Taxiservice på valdagen

Du som är rörelsehindrad och har svårt 
att ta dig till vallokalen kan boka val-
skjuts på kommunens bekostnad. Boka 
din taxi i så god tid som möjligt: 
Ale taxi tfn 0303 960 00.

Mer information

Du är välkommen att ringa kommu-
nen på tfn 0303 33 02 70 alt 33 02 60. 
Valkansliet har öppet kl 08.00–16.00 
måndag till fredag, kl 10.00–14.00 
lördagen den 18 september samt under 
hela valdagen den 19 september. 

Kommunala bud

Ale kommun har två kommunala bud 
som du kan nyttja den 6–10 septem-
ber  mellan kl  08.00–16.00 om du ska 
budrösta. Ring 0737 73 10 04 eller  
0737 73 10 82.

I ALE KOMMUN KAN DU FÖRTIDSRÖSTA PÅ FÖLJANDE PLATSER:

Nödinge medborgarkontor 1–18 sep  mån–fre kl 10.00–19.00,  
   lör kl 10.00–14.00 samt  
  19 sep kl 10.00–14.00

Skepplanda bibliotek 2–16 sep  mån kl 14.00–19.00, 
   tis kl 10.00–15.00, 
   tor kl 10.00–16.30

Surte bibliotek 1–16 sep  tis kl 14.00–19.00, 
   ons kl 10.00–16.30, 
   tor kl 10.00–15.00 

Dagcentralen, Älvängen 1–17 sep mån–fre kl 12.00–19.00 

Bohus servicehus 2–16 sep  tis kl 13.00–19.00, 
   tor kl 10.00–17.00 

Medborgarhuset, Alafors 13–17 sep  mån, fre kl 11.00–17.00, 
   tis kl 13.00–19.00 

Nol Företagscenter 15–16 sep  ons kl 13.00–19.00, 
  tor kl 11.00–17.00(bakom brandstationen)


