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Information om valet
9 september
Den 9 september är det val till riksdag, kommun och region. Här finner
du information om förtidsröstning, röstningslokaler och öppettider.

Förtidsrösta
Alla som får rösta i valen får ett röstkort hemskickat
med posten. Röstkortet kommer att skickas med posten
cirka tre veckor före valet. De uppgifter som är regist
rerade i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen
avgör vilket valdistrikt du tillhör.
Du som vill förtidsrösta kan göra det från den 22 au
gusti till och med valdagen. Du behöver ha med ditt
röstkort när du ska förtidsrösta.

Inget röstkort?
Har du tappat bort ditt röstkort eller inte fått något,
kan du vända dig till Valmyndigheten eller kommunen
för utskrift av dubblettröstkort inför att du ska förtids
rösta. Du kan även få ett dubblettröstkort på plats vid
förtidsröstning på kommunhuset i Kävlinge eller på
biblioteket i Löddeköpinge.
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På valdagen kommer samtliga
vallokaler i kommunen att vara
öppna klockan 08.00–20.00.
För mer information
www.kavlinge.se/val eller
www.val.se.
Glöm inte att ta med giltig
id-handling.

Här kan du förtidsrösta:
Kommunhuset,
Kävlinge
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–
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Valdagen

Biblioteket,
Löddeköpinge
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–
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11.00–20.00
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Ligustern, Skönadalsskolan,
Furulund*
Hofterup*
–
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–
–
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–
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–
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–
–
–
–

Ändrad vallokal

OB S

!

Valdistrikt Rinnebäck har ny
vallokal: personalrummet på
Rinnebäcksskolan. Följ väg
visning.
I valdistrikt Hofterup röstar du
i år på Skönadalsskolan men i
Skönadalsskolans matsal.

–
–
–
–
–
17.30–20.00
–
–
–

* Dubblettröstkort kan inte skrivas ut i röstningslokalerna i Dösjebro, Furulund och Hofterup.

Rösta med bud
Du som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själv kan ta dig
till en lokal där röster tas emot kan anlita någon av följande som bud vid röst
ningen:
din make, maka eller sambo
makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som
annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
av Posten AB anställda lantbrevbärare
ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd*
Budet ska vara över 18 år.
Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa
via val.se eller kommunen. Valsedlar kan den som hjälper dig hämta på alla
ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Ansvarig utgivare:
Kommunikationsavdelningen, Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • www.kavlinge.se • kommunikation@kavlinge.se

*Ambulerande röstmottagare
Om du inte känner någon som kan
vara bud åt dig, kan du kontakta kom
munen för att få hjälp av en ambule
rande röstmottagare. Ambulerande röst
mottagning betyder att röstmottagare
kommer till ditt hem eller annan plats där
du befinner dig för att ta emot din röst.

Mer
information
om hur du röstar
med bud
finns att läsa på
www.val.se

Boka dag och tid för ambulerande röstmottagare genom att
ringa Kontakt Kävlinge: 046-73 90 00.

