Söndag den 26 maj 2019
är det EU-val
Öppettider i vallokalerna söndagen den 26 maj
Vallokal
Gammelgården/Morjärv
Gammelgårdens bygdegård
08-21
Innanbäcken			Innanbäckens skola		08-21
Kalix centrala			
Kalix Folkets Hus		
08-21
Kalix västra			Centrumskolan			08-21
Näsbyn				Furuhedsskolan 		08-21
				(ingång Stationsgatan)
Sangis				Sangis skola			08-21
Risön				Risöns hembygdsgård		08-21
Stenbäcken			Djuptjärnsskola			08-21
Töre				Töre Folkets Hus		08-21
Ytterbyn			Ytterbyns skola			08-21

Särskilda röstmottagningsställen
Bondersbyn			Hembygdsgården		10-14
Båtskärsnäs			
Båtskärsnäs Folkets Hus
10-14
Granåns f.d. valdistrikt		
Björkfors klubbstuga		
10-14
Karlsborg			Eriköstugan			10-14
Morjärv			Byakontoret Morjärv		10-14
Påläng				Pålänge f.d. skola		10-14
Ryssbält			Ryssbälts byastuga		10-14
Vitvattnet			Vitvattnets f.d. skola		10-14
Kalix				Förvaltningsbyggnad		08-21

Sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti ja itentiteetti-paperi
ko äänestät. Jos sie olet puottanu äänestyskortin, voit tilata
uuen Kaihnuun kunnan telefooniväkselistä 0923-650 00 tai
kautta valnamnd@kalix.se

Pyytiäänestys

Jotta pystyy äänestämhään pyytin kautta tarttee pyytin, toistajan, vaaliseetelit, vaalikuvertit ja tavallisen kuvertin. Toistaja ja
pyyti ei voi olla sama persuuni. Pyytiäänestysmateriaalia voipii
hakea kaikista äänestyspaikoista.

Vaalikyytit

Äänestäjät jokka asuva meän kunnassa ja toivova kyytin vaalilokahliin vaalipäivänä 26 toukokuuta, häätyy ilmottaa sen viimisthään perjantaina 24 toukokuuta klo 12.00, soita Kaihnuun
kunnan telefooniväkselhiin 0923-650 00

Informasjuunia

Tavalisia kysymyksiä ja informasjuunia muun muassa ulkomaila
asuvile, äänestysoikheuksesta, laki ja säännöt, infoa muila
kielilä, helppoluettu ruotti ja viittomakieli löytyvä Vaaliviraston
veppipaikasta www.val.se tai Vaaliviraston vaaliypplyysninkistä
telefooninumerosta 020-825 825.

Lopulinen ääntenräknäys

Ofäntlinen yhtheenräknäys tehhään keskiviikkona 29 toukokuuta klo 08.00 Kaihnuun kunnantalossa, istunto- eli sesjuunssaalissa.

SUOMEKSI

Du måste ha med dig ditt identitetskort för att rösta och även ditt
röstkort. Om du förlorat ditt röstkort kontakta Kalix kommuns
växel på telefonnummer 0923-650 00 eller via valnamnd@kalix.se

Vaalihuoneistojen aukioloajat vaalipäivänä 26. toukokuuta
löytyvät yläpuolelta. Äänestykseen on otettava mukaan äänestyskortti sekä henkilöllisyystodistus. Jos olet kadottanut
äänestyskorttisi, voit tilata uuden Kalixin kunnan puhelinvaihteesta 0923-650 00 tai sähköpostitse valnamnd@kalix.se

Budröstning

Äänestäminen asiamiehen avulla

För att budrösta behövs ett bud, ett vittne, en röstsedel, ett valkuvert och ett ytterkuvert. Vittnet och budet får inte vara samma person. Budröstningsmaterial finns
att hämta på alla ställen det går att rösta.

Valskjutsar

Väljare inom kommunen som önskar skjuts till vallokal söndagen den 26 maj kan
anmäla detta senast fredag den 24 maj kl 12.00, ring Kalix kommuns växel på telefonnummer 0923-650 00.

Information

Vanliga frågor och information om bland annat rösträtt, utlandsboende, lagar och
regler samt information på andra språk, lättläst svenska eller teckenspråk finns på
valmyndighetens webbplats: www.val.se. Du kan även ringa Valmyndighetens Valupplysning telefonnummer 020-825 825.

Slutlig röstsammanräkning

Offentlig röstsammanräkning äger rum onsdagen den 29 maj kl 08.00 i förvaltningsbyggnadens sessionssal i Kalix.

MEÄNKIELI
Vaalilokaalien aukioloajat vaalipäivänä 26 toukokuuta löytyvä yläpuolelta.

Äänestäminen asiamiehen avulla edellyttää asiamiehen, todistajan, vaaliliput, vaalikuoret sekä kirjekuoren. Todistaja ja
asiamies ei voi olla sama henkilö. Äänestykseen asiamiehen
avulla vaaditaan erityinen materiaali, jonka voi hakea kaikista
äänestyspaikoista.

Vaalikyydit

Äänestäjät jotka asuvat kunnassamme ja toivovat kyydin äänestyspaikalle vaalipäivänä 26. toukokuuta, täytyy ilmoittaa sen
viimeistään perjantaina 24. toukokuuta klo 8.00, soita Kalixin
kunnan puhelinvaihteeseen 0923-650 00.

Lisää tietoja

Yleisiä kysymyksiä sekä lisää tietoja muun muassa ulkomailla
asuville, äänestysoikeudesta, laki ja säännöt sekä tietoa muilla
kielillä, selkokielinen ruotsi ja viittomakieli löytyvät Vaaliviranomaisen sivustosta www.val.se tai puhelimitse Vaaliviraston
vaali-informaatiosta 020-825 825.

Lopullinen ääntenlaskenta

Julkinen yhteenlasku suoritetaan
keskiviikkona 29. toukokuuta klo 08.00
Kalixin kunnantalolla, istuntosalissa.

