Information om valet
Röstkort
Röstkorten skickas ut 16–22 augusti. På röstkortet står en plats där
du kan förtidsrösta och din vallokal på valdagen. Tider för när du kan
rösta hittar du på nästa sida.

Förtidsröstning
Förtidsröstningen för riksdag, landsting och kommun börjar den 22
augusti och pågår till och med valdagen den 9 september. På nästa
sida ser du tider och platser du kan förtidsrösta i Tjörns kommun.
Du kan förtidsrösta var som helst i Sverige, där förtidsröstning finns.
Ta med röstkort och legitimation.

Valdistrikt
Åstol och Dyrön ingår numera i Rönnängs valdistrikt. Vallokal är
Rönnängs skola. Förtidsrösta kan du även göra på Dyrön och Åstol,
se tider för förtidsröstning på nästa sida. I Klövedals valdistrikt är
vallokalen flyttad till Klövedals församlingshem.

Valvaka och räkning
Valvaka på valdagen i kommunkontoret från kl 20. Onsdagsräkning i
kommunkontoret den 12 september kl 08 är öppen för allmänheten.

Har du frågor om valet?
Kontakta valadministrationen via mejl val@tjorn.se eller telefon
0304-60 13 00 från 20 augusti.

Val 2018 – Här kan du rösta
Kommunhuset i Skärhamn, Lilla Tjörnsalen
har följande öppettider för förtidsröstning
22–24 augusti		
25–26 augusti		
27–30 augusti		
31 augusti		
1–2 september
3–6 september
7 september		
8 september		
9 september		

kl 09–17
kl 11–15
kl 09–19
kl 09–17
kl 11–15
kl 09–19
kl 09–17
kl 11–15
kl 08–20

På följande platser kan du förtidsrösta
torsdag 6 september kl 17–20
Häggvallskolan, aulan
Myggenäs skola, matsalen
Rönnängs skola, matsalen
Kållekärrs skola, matsalen
Klädesholmens församlingshem
Klövedals församlingshem

På följande platser kan du förtidsrösta lördag
1 september och söndag 9 september.
Båda dagarna kl 12–14
Dyrön, Missionshuset EFS
Åstol, Åstols café
På valdagen 9 september
På valdagen söndag 9 september har respektive
valdistrikt inom Tjörns kommun öppet kl 08–20.
Se på ditt röstkort vilket distrikt du tillhör.
Ta med röstkort och legitimation.
Valla 1 		
Myggenäs skola, matsalen
Valla 2 		
Häggvallskolan, matsalen
Valla 3 		
Häggvallskolan, aulan
Skärhamn 1 Skärhamns skola, matsalen
Skärhamn 2 Skärhamns skola, gymnastiksalen
Stenkyrka 1
Kållekärrs skola, matsalen
Stenkyrka 2
Billströmska Folkhögskolan, Tyftsalen
Rönnäng
Rönnängs skola, matsalen
Klövedal
Klövedals församlingshem
Bleket/
Klädesholmen Bleketskolan, matsalen

Ambulerande röstmottagning

Brevrösta från utlandet

Ambulerande röstmottagning ersätter Kommunala bud. Väljare som på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan
ta sig till ett röstmottagningsställe får om de
begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt
förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. En ambulerande röstmottagare tar emot
väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även
skyldig att hjälpa väljaren att göra i ordning sin
röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Detta är
möjligt under samma tid som förtidsröstning får
ske. Väljaren måste ha sitt röstkort och legitimation.

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta,
det vill säga skicka sin röst med posten. Det gäller
också för sjömän på fartyg i utrikes fart. Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 45 dagar före
valdagen. Brevrösten får inte postas från Sverige.
Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

Budröstning
Ett bud får inte hjälpa väljaren utan är enbart en
transportör av väljarens iordninggjorda röst till en
förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. En
budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före
valdagen.

För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden
måste brevrösten komma fram senast dagen
innan valdagen för att räknas i valet.
Särskilt material behövs för att brevrösta
För att brevrösta behöver du ett särskilt material.
Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och
innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert
och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan
du själv skriva partiets namn. Material för bud
och brevröstning kan hämtas i Tjörns kundcenter i
kommunhuset, Skärhamn.

