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Information om valet från Ale kommun

Val till riksdag, kommun och landsting 

genomförs söndag den 14 september

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 kunna legitimera dig.

 

Valdistrikt Vallokal Adress

Alafors Medborgarhuset Ledetvägen 6

Bohus norra Bohushallen Byvägen 9

Bohus södra Bohushallen Byvägen 9

Nol norra Folkets hus Noltorget 10

Nol södra Folkets hus Noltorget 10

Nödinge centrum
Sal 119, Kulturrum (fd. Ale 

gymnasium)
Vitklövergatan 1

Nödinge södra
Sal 116, Kulturrum (fd. Ale 

gymnasium)
Vitklövergatan 1

Nödinge östra
Sal 117, Kulturrum (fd. Ale 

gymnasium)
Vitklövergatan 1

Skepplanda norra - 

Hålanda
Hålanda bygdegård Verle 105

Skepplanda västra Garnvindeskolan Garnvindevägen 2

Skepplanda östra Garnvindeskolan Garnvindevägen 2

Starrkärr Starrkärrs församlingshem Starrkärr 205

Surte norra Surte förskolan Nordgärdesvägen 6

Surte södra Fridhem Alekärrsvägen 3

Älvängen centrum Aroseniusskolan Vallmovägen 7

Älvängen norra Dagcentralen Carlmarks väg 4

Älvängen södra Aroseniusskolan Vallmovägen 7 

På valmyndighetens webbsida www.val.se hittar du kartor och 

koordinater till vallokalerna.

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 fortfarande 

förtidsrösta. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation för att 

förtidsrösta. 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 dubblettröstkort åt dig på 

plats. Denna vecka kan du förtidsrösta på följande platser:

Kommunhus Nödinge

Måndag-fredag, kl. 10.00-19.00

Lördag-söndag, kl. 10.00-14.00

Dagcentralen, Älvängen

Måndag-fredag, kl. 12.00-19.00

Bohus Servicehus

Måndag-fredag, kl. 12.00-19.00

Skepplanda bibliotek

Måndag, kl. 14.00-19.00 

Tisdag, kl. 10.00-15.00 

Torsdag, kl. 10.00-16.30

Surte bibliotek

Tisdag, kl.14.00-19.00,

Onsdag, kl.10.00-16.30 

Torsdag, kl. 10.00-15.00

Medborgarhuset, Alafors

Måndag, kl.11.00-17.00

Tisdag, kl. 13.00-19.00

Fredag, kl.11.00-17.00

STC Nol, fd. Sportlife

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.


