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Information om valet från Ale kommun

Val till riksdag, kommun och landsting 

genomförs söndag den 14 september

Vem får rösta?
Vid allmänna val genomförs tre val samtidigt.

 

Du har rösträtt till riksdagen om du:

  är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

  är svensk medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit 

folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

 

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget

  är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island 

eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget

  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 är 

folkbokförd i kommunen/landstinget.

 

Om du har rösträtt i valen får du ett röstkort med posten från 

Valmyndigheten. Dessa skickas ut den 19–27 augusti. Om du anser att

uppgifterna på röstkortet inte stämmer måste du skriftligen begära 

rättelse. Detta gör du hos länsstyrelsen.

 

Om du fortfarande inte fått ditt röstkort, har tappat det eller vill ha det 

skickat till en annan adress kan du beställa ett dubblettröstkort genom att 

kontakta kommunen, länsstyrelsen, Valmyndighetens callcenter 020-825 

825 eller mejla till rostkort@val.se. I receptionen i kommunhus Nödinge, 

Ale torg, kan vi skriva ut dublettröstkort åt dig på plats.

 

Vallokaler
På röstkortet står i vilken vallokal du ska rösta och var lokalen ligger. Alla 

vallokaler i Ale kommun är öppna kl

08.00–20.00 på valdagen den 14 september. När du röstar på valdagen 

måste du ta med dig id-handling.

 

Taxiservice på valdagen
Du som är rörelsehindrad och har svårt att ta dig till din vallokal den  

14 september kan boka valskjuts på kommunens bekostnad.

Spara taxi-kvittot och skicka till:

Valnämnden

Ale kommun

449 80 Alafors

så får du tillbaka de pengar du har lagt ut.

Rösta med bud
Om du är sjuk, funktionshindrad eller äldre 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. 

Ytterkuvertet ska skrivas på av väljaren själv, budet och ett vittne. I första 

hand ber du någon i din närhet att vara bud. Kommunen har två

bud som du kan får hjälp av om du ska rösta med bud. De kommunala  

buden är tillgängliga 8-12 september mån, ons-fre kl 08.00-16.00  

och tisdag 08.00-19.00. Vill du komma i kontakt med de  

kommunala buden ringer du 0706 56 10 21 eller 0303 961 95.

 

Förtidsröstning
Om du inte kan rösta i din vallokal den 

14 september kan du förtidsrösta under 

perioden 27 augusti–14 september. 

Du ska ha med dig ditt röstkort och en 

id-handling. Om du inte har någon id-

handling kan du låta en annan person 

intyga din identitet. Den person som 

intygar måste då visa sin id-handling. 

I Ale kommun kan du förtidsrösta på 

följande platser:

 

Kommunhus Nödinge

27 augusti-12 september (vardagar),  

kl. 10.00-19.00

13-14 september, (lördag-söndag), kl. 10.00-14.00

Dagcentralen, Älvängen

27 augusti-12 september (vardagar), kl. 12.00-19.00

Bohus Servicehus

27 augusti-12 september (vardagar), kl. 12.00-19.00

 Skepplanda bibliotek

28 augusti (torsdag), kl. 10.00-16.30

1-11 september: måndagar kl. 14.00-19.00, tisdagar kl. 10.00-15.00, 

torsdagar  

kl. 10.00-16.30

 Surte bibliotek

27-28 augusti: onsdag kl.10.00-16.30, torsdag kl. 10.00-15.00

2-11 september: tisdagar kl.14.00-19.00, onsdagar kl. 10.00-16.30, torsdagar  

kl. 10.00-15.00

 Medborgarhuset, Alafors

8 september (måndag), kl.11.00-17.00

9 september (tisdag), kl. 13.00-19.00

12 september (fredag) kl.11.00-17.00

 STC Nol, fd. Sportlife

10-11 september: onsdag kl. 13.00-19.00, torsdag kl. 11.00-17.00

 

På Valmyndighetens webbplats,www.val.se, finns en komplett lista över 

alla platser i landet som erbjuder förtidsröstning.

Mer information
För mer information om valet kontakta Valmyndigheten  

www.val.se, 020-825 825 eller kommunen på  

telefonnummer 0303-33 00 00, 

e-post valnamnden@ale.se eller  

ale.se/val2014.


