Vaalipäivänä voit äänestää ainoastaan äänestyskortissa nimetyssä
äänestyspaikassa – Ota mukaan henkilötodistus
Vaalilokaalit
Auki 9. syyskuuta 2018
Folkets Hus i Övertorneå
08.00-20.00
Centralskolan i Svanstein
09.00-13.00, 17.00-20.00
Kuivakangas Folkets hus
09.00-13.00, 17.00-20.00
Gamla skolan i Hedenäset
09.00-13.00, 17.00-20.00
(fd Kafé 34:an)
Vaalipäivänä voit äänestää myös näissä äänestyspaikoissa - Ota mukaan
henkilötodistus sekä äänestyskortti
Äänestyspaikka
Auki sunnuntaina 9. syyskuuta 2018
Juoksengi församlingshem
08.00-10.00, 14.00-16.00
Pello församlingshem
08.00-10.00, 14.00-16.00
Byapaviljongen i Aapua
08.00-10.00, 14.00-16.00
F d skolan i Rantajärvi
08.00-10.00, 14.00-16.00
Brostugan i Luppio
08.00-10.00, 14.00-16.00
Övertorneå Folkets Hus
08.00-20.00
Ennakkoäänestys - Ota mukaan henkilötodistus sekä äänestyskortti
Ennakkoäänestys Tornedalens bibliotek 22. elokuuta – 8. syyskuuta 2018
Tornedalens bibliotek
Keskiviikko 5/9 klo 9-15
Tornedalens bibliotek
Torstai 6/9 klo 10-15
Tornedalens bibliotek
Perjantai 7/9 klo 10-15
Tornedalens bibliotek
Lauantai 8/9 klo 10-14
Asiamiehen välityksellä äänestäminen
Voit äänestää asiamiehen välityksellä, jos et pääse äänestyspaikalle korkean iän,
sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi tai jos olet vankilassa tai vankeinhoitolaitoksessa.
Jos postisi jakelusta vastaa maalaiskirjeenkantaja, hän voi toimia asiamiehenäsi.
Vaalikuljetukset
Vaalikuljetuksen tarve ilmoitetaan viimeistään 6. syyskuuta, kl 12
Jotta voimme koordinoida kuljetukset.
Ota yhteyttä puh 0927 – 720 06 tai gunvor.westerberg@overtornea.se

Kiertävä ääntenvastaanottaja
Äänestäjillä jotka iän, sairauden tai toimintarajoitteen
vuoksi eivät pääse äänestyspaikalle tai
ennakkoäänestyspaikalle on mahdollisuus varata
kiertävä ääntenvastaanottaja.
Jos et tunne ketään joka voi toimia asiamiehenä sinulle, voi kunta
järjestää sinulle kiertävän ääntenvastaanottajan. Kiertävä
ääntenvastaanottaja tarkoittaa stä, että kaksi
ääntenvastaanottajaa tulee kotiisi tai paikkaan jossa olet
ottaakseen vastaan äänesi. Äänestäminen tapahtuu kuten
ennakkoäänestys ennakkoäänestyspaikalla.
Kiertävät äänenvastaanottajat ovat nimetty vaalilautakunnasta.
Jotta saat äänestää sinulla on oltava äänestyskortti. Jos sinulla ei
ole sitä voivat kiertävät ääntenvastaanottajat kirjoittaa sinulle
uuden mutta tällöin sinun on äänestäjänä ilmoitettava asiasta
kunnalle samalla kun tilaat kiertävän ääntenvastaanottajan.
Ilmoita tarpeesi kiertävästä ääntenvastaanottajasta
viimeistään 6. syyskuuta kl. 12
jotta voimme koordonoida kuljetukset.
Yhteys: 0927 – 720 06 / gunvor.westerberg@overtornea.se
Vaalilautakunta

Äänestyskortti
Jos olet kadottanut
äänestyskorttisi tai et ole
saanut sitä, voit saada
uuden. Soita kuntasi
vaalilautakunnan kansliaan
0927-720 05,
Lääninhallitukseen tai
Vaaliviranomaiseen.
Keskiviikkolaskenta
Ääntenlaskun julkinen
toimitus keskiviikkona 12.
syyskuuta, klo 10.00.
Lisätietoa vaalit 2018
overtornea.se/val2018
val.se

