
Vem får rösta?

Rösträtt i valet till landstingsfullmäktige har de som den  

15 april är folkbokförda inom Västra Götalands län, och

är svensk medborgare, eller

är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller 

medborgare i Island eller Norge, eller

är medborgare i något annat land än de som räknats 

upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd 

före valdagen, samt fyller 18 år senast på valdagen.

Röstkortet

Alla som får rösta i valet får ett röstkort med posten från Val-

myndigheten. Dessa skickas ut den 21–27 april. 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 15 maj. Om du anser att uppgifterna om dig på röstkor-

tet inte stämmer måste du skriftligen begära rättelse. Detta 

gör du hos länsstyrelsen. Skulle du förlora ditt röstkort kan 

kommunen skriva ut ett nytt åt dig, ring tfn 0303 33 02 70, 

0303 33 02 60 eller maila till valnamnd@ale.se. 

Du kan rösta i förväg

Om du inte kan rösta i din vallokal den 15 maj kan du förtids-

rösta under perioden 5–15 maj. Du kan förtidsrösta på flera 

platser runt om i landet, men du måste alltid ha med dig ditt 

röstkort och en id-handling. Om du inte har någon id-hand-

ling kan du låta någon annan person intyga din identitet. 

Den person som intygar måste då visa sin id-handling.

Det ordnas inte röstmottagning på ambassader eller konsulat 

vid omvalet 2011. Enda sättet att rösta från utlandet är 

genom att brevrösta. För att brevrösta behöver du ha särskilt 

material som du kan beställa från Valmyndigheten på tfn 020 

825 825 eller per e-post brevrost@val.se.

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 röstnings-

lokal och förtidsrösta kan du rösta med bud. Man kan också 

rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminal-

vårdsanstalt eller får sin post av en lantbrevbärare. 

Budrösten har ett särskilt ytterkuvert som finns i röstnings-

lokalerna och hos Valmyndigheten. 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 kommunala bud som 

du kan får hjälp av om du ska rösta med bud. De kommu-

nala buden är tillgängliga under perioden 9–13 maj, mån kl 

08.00–16.00, tis kl 08.00–19.00, ons–fre kl 08.00–16.00. Vill du 

komma i kontakt med de kommunala buden ringer du tfn 

0737 73 10 82 eller 0737 73 10 04.

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 kommunen 

och få reda på vilken vallokal du ska gå till. Valsedlar finns 

i eller i anslutning till vallokalen. Kom ihåg att ta med dig 

legitimation!

Taxiservice på valdagen

Du som är rörelsehindrad och har svårt att ta dig till valloka-

len kan boka valskjuts på kommunens bekostnad. Boka din 

taxi i så god tid som möjligt: 

Taxi Väst 0303-459 042

Mer information

Du är välkommen att ringa kommunen 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 14 maj samt under hela 

valdagen den 15 maj. 

I Ale kommun kan du förtidsrösta på 

följande platser:

Skepplanda 5–12 maj

Biblioteket

Mån kl 14.00–19.00

Tis kl 10.00–15.00

Tor kl 10.00–16.30

Älvängen 9–13 maj

Foajén i Smyrnakyrkan

Mån–ons kl 10.00–17.00

Tor kl 12.00–19.00

Fre kl 10.00–17.00

Alafors 9–13 maj

Medborgarhuset, A-salen

Mån kl 12.00–17.00

Tis kl 14.00–19.00

Ons–fre kl 12.00–17.00

Nödinge 5–15 maj

Medborgarkontoret (vid Svenheimers)

Mån kl 09.00–16.30

Tis kl 10.00–19.00

Ons–fre kl 09.00–16.30

Lör kl 10.00–14.00

Sön 15 maj kl 10.00–14.00

Surte 5–12 maj

Biblioteket

Tis kl 14.00–19.00

Ons kl 10.00–16.30

Tor kl 10.00–15.00
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