Information om presidentvalet
Val av republikens president förrättas söndagen den 28.01.2018 kl. 9.00 - 20.00.
I Finland förrättas presidentval vart sjätte år. Rörsberättigad vid presidentvalet är varje finsk
medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.
Anmälan om rösträtt (ett meddelandekort) sänds senast på torsdagen den 04.01.2018 till alla
som har rätt att rösta vid valet. Meddelandekortet innehåller bland annat uppgifter om valdagen,
förhandsröstningsperioden, adressen till röstningsstället och kontaktinformation till valmyndigheterna.
Kontakta Statens Ämbetsverk på Åland om du inte får meddelandekortet.
Mera information finns på www.vaalit.fi

PRESIDENTVALET 2018
Presidentvalet förrättas söndagen den 28.01.2018, kl. 9.00 - 20.00.
Om en kandidat inte får över hälften av rösterna i det första valet ordnas en andra omgång söndagen
den 11.02.2018 kl. 9.00 - 20.00.
Röstningsområde

Vallokal

1.
2.
3.
4.

Norrfinströmsgården
Breidablick
Emkarby daghem
Finströms bibliotek

Tjudö
Markusböle
Emkarby
Godby

Förhandsröstning pågår 17.01 - 23.01.2018 och vid det eventuella andra valet 31.01 - 06.02.2018.
Förhandsröstning sker i Finströms bibliotek enligt följande (omgång 1);
Onsdag 17 .01. 2018 kl. 16.00 - 20.00, torsdag 18 .01 .2018 kl. 10.00 - 12.00, fredag 19. 01. 2018 kl.
10.00 - 12.00, lördag 20. 01 .2018 kl. 10.00 - 12.00, (inte söndag 21. 01. 2018), måndag 22 .01. 2018
kl. 16.00-20.00 och tisdag 23.01 2018 kl. 16.00-20.00.

Förhandsröstning sker i Finströms bibliotek enligt följande (omgång 2);
Onsdag 31.01.2018 kl. 16.00 - 20.00, torsdag 01.02.2018 kl. 10.00 - 12.00, fredag 02.02.2018 kl.
10.00-12.00, lördag 03.02.2018 kl. 10.00-12.00, (Inte söndag 04.02.2018), måndag 05.02.2018 kl.
16.00-20.00 och tisdag 06.02.2018 kl. 16.00-20.00.

Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till centralnämnden (Tfn: 43150).
Senast tisdag 16.01.2018 före kl. 16.00 (omgång 1).
Senast tisdag 30.01.2018 före kl. 16.00 (omgång 2).

Centralnämnden i Finström 22 november 2017,

Marine Holm-Johansson, ordförande

Carolina Frisk, sekreterare

Centralnämnden, Skolvägen 2, 22410 Godby, Tfn: 43150 (Finströms kommuns växel).

