
M E D D E L A N D E 

Ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019 kl. 9.00-20.00.Vid 

kommunalvalet i Finström väljs 17 ledamöter till kommunfullmäktige. 

Anhållan om offentliggörande av kandidatlista och anmälan om bildande av valförbund skall inlämnas 

till kommungården i Finström, under tiden kl. 9.00-16.00, vardagar, dock ej lördag senast måndagen 

den 16 september 2019 kl.16. Handlingarna får även insändas med post till centralvalnämndens 

kansli i kommungården, Skolvägen 2, 22410 Godby och skall vara nämnden tillhanda senast nämnda 

dag och klockslag. 

Röstningsområde  Vallokal 

001 Markusböle  Breidablick 

002 Godby   Finströms bibliotek 

På röstkortet ser du i vilken vallokal du ska rösta på valdagen; Breidablick eller Finströms bibliotek. 

Förtidsrösta på Finströms bibliotek  -under perioden 5-15.10.2019 enligt följande; 

Lördag 5.10 kl. 10-12, måndag 7.10 kl. 16-20, tisdag 8.10 kl. 16-20, onsdag 9.10 kl. 16-20, torsdag 

10.10 kl. 10-12, fredag 11.10 kl. 10-12, lördag 12.10 kl. 10-12, måndag 14.10 kl. 16-20, tisdag 15.10 kl. 

16-20.  

Det går även bra att rösta på annat förtidsröstningsställe under perioden 5-15.10.2019. 

Förtidsrösta på inrättning, servicehuset Rosengård 
Röstningen ordnas av en valbestyrelse och sker måndag 14 oktober 2019 kl. 12-14 samt tisdag 15 
oktober 2019 kl. 12-14. 
 
Förtidsrösta per brev 
Den som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom, funktionsnedsättning 
inte kan rösta på valdagen eller vid ett allmänt förhandshandsröstningsställe kan anhålla om att få 
förtidsrösta per brev.  

Beställningsblankett för brevröstning finns på www.finstrom.ax samt www.val.ax och genom kontakt 
med centralvalnämnden i Finström. Skolvägen 2, 22410 Godby per telefon 431527 eller 
kommungarden@finstrom.ax. 

Centralvalnämnden kan posta handlingarna tidigast en månad före valdagen. Anhållan skall göras 
senast tisdagen den 15 oktober 2019 och handlingarna ska vara centralvalnämnden tillhanda senast 
fredag 18 oktober 2019 kl. 19.00. 

Förtidsrösta via internet 
I höstens val kommer det för första gången att vara möjligt att rösta via internet. Men bara i 
lagtingsvalet och bara om du är bosatt utanför Åland. Se närmare information www.val.ax. 
 
 

Finström den 28 augusti 2019, 

Kommunala centralvalnämnden i Finström, 

Marine Holm-Johansson, ordförande  Carolina Frisk, sekreterare 

 

http://www.finstrom.ax/
http://www.val.ax/
mailto:kommungarden@finstrom.ax
http://www.val.ax/

