
Information om 

Lagtings- och kommunalval på Åland 2019 

Rösta i vallokal 

Valdagen är söndagen den 20 oktober 2019. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00. 

Du kan bara rösta i den vallokal som är antecknad i ditt röstkort. När du kommer till vallokalen 
vänder du dig till valförrättarna, som kontrollerar att du är röstberättigad. Du måste kunna legitimera 
dig. 

I vallokalen finns ett valbiträde till hjälp ifall du behöver. Du får också anlita en person som du själv 
önskar till din hjälp. Av valförrättarna får du valsedlar, en för lagtingsvalet (vit valsedel) och en för 
kommunalvalet (grön valsedel). 

Kandidatnumreringarna är olika i lagtings- och kommunalvalen: 

I lagtingsvalet nr 2 och framåt (vit kandidatförteckning) 

I kommunalvalet nr 502 och framåt (grön kandidatförteckning) 

Se till att du använder rätt valsedel för respektive val! Om du skriver fel på valsedeln, ändra inte utan 
begär en ny valsedel! 

 

Vem får rösta? 

Du har rätt att rösta 

 i lagtingsvalet om du senast på valdagen fyller 18 år (född senast 20.10.2001) och har åländsk 
hembygdsrätt 
  

 i kommunalvalet om du senast på valdagen fyller 18 år och är bosatt i en åländsk kommun 
den 1 september 2019 och har åländsk hembygdsrätt eller har haft hemort i en åländsk 
kommun under ett helt år före valdagen. Du får rösta i den kommun där du är bosatt den 
första september. 

Alla personer som har rösträtt och vars adress är känd kommer att få ett röstkort med posten före 
valet. På röstkortet ser du i vilken vallokal du ska rösta på valdagen den 20 oktober 2019 och när du 
kan förtidsrösta. Röstkorten skickas ut i mitten av september. 

Du måste kunna identifiera dig när du ska rösta. Det är också bra att ha med sig röstkortet, vare sig 
du förtidsröstar eller röstar i vallokal. Du får dock rösta även utan röstkort. 

Om du förtidsröstar ska du skriva under röstkortet först på förtidsröstningsstället enligt 
valförrättarens anvisningar. 



 

 

Så här röstar du 

På valdagen den 20 oktober kan du rösta i en vallokal. Har du inte möjlighet att besöka en vallokal på 

valdagen har du olika möjligheter att förtidsrösta under förtidsröstningstiden 5 ‒15 oktober. 

Du kan rösta på följande sätt: 

1. Förtidsrösta under förtidsröstningstiden den 5‒15 oktober på ett allmänt 

förtidsröstningsställe. 

2. Förtidsrösta inför en valbestyrelse i en inrättning (gäller endast personer som är intagna eller 

vårdas där). 

3. Förtidsrösta per brev. 

4. Förtidsrösta via internet (gäller endast i lagtingsvalet och endast personer som är bosatta 

utanför Åland). 

5. Rösta i din vallokal på valdagen söndagen den 20 oktober kl. 9.00-20.00 

 

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. 

Förtidsrösta i inrättningar som sjukhus, åldringshem och sjukhem 

Förtidsröstning i sjukhus, åldringshem och andra inrättningar ordnas av en särskild valbestyrelse, som 
kommunen har utsett. Valbestyrelsens medlemmar kommer till inrättningen för att ge dem som 
vistas där möjlighet att rösta. Röstningen anordnas under minst två dagar, vid tider som 
valbestyrelsen bestämmer. Tiden meddelas i förväg genom ett väl synligt anslag.  

Observera att det endast är de som vistas eller vårdas i inrättningen som får rösta på detta sätt. 
Personalen måste rösta på ”vanligt” sätt. 

Förtidsrösta på inrättning, servicehuset Rosengård 

Röstningen ordnas av en valbestyrelse vid tider som anslås. Röstning ska ordnas under minst två 
dagar. En av dagarna ska infalla den sista eller näst sista dagen för förtidsröstningen (14-15.10). 

Röstningen ordnas endast för dem som vårdas eller har intagits i inrättningen. 

 

 



 

Förtidsrösta per brev 

Är du förhindrad att rösta på valdagen p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför 
landskapet under förtidsröstningstiden? Då kan du rösta per brev. Det är också den enda möjligheten 
att rösta ifall du inte befinner dig på Åland. 

Om du vill brevrösta kan du använda beställningsblanketten se bilaga här intill. Skicka in den till din 
den kommunala centralvalnämnden i din hemkommun (där du var bosatt 1.9.2019, eller där du 
senast var bosatt på Åland) så får du alla nödvändiga handlingar hemsända. Du får också 
instruktioner om hur du fyller i pappren. 

Du kan beställa handlingarna långt i förväg om du bor utomlands och posten tar lång tid. 
Centralvalnämnden kan posta handlingarna till dig tidigast en månad före valdagen, och du får posta 
dina brevröster tidigast den 27 dagen före valdagen. 

Om du har svårt att hämta post och posta brev kan du få handlingarna direkt till dig, och avhämtade 
när du är klar med din röstning. Du kan be om detta då du beställer handlingarna. Du måste i så fall 
vara bosatt i kommunen. 

De handlingar som du behöver för att rösta per brev ska beställas senast den 15 oktober. 

OBS! Du måste skicka tillbaka valsedlarna och följebrevet så att de är hos din kommun senast 
fredagen den 18 oktober kl. 19. 

 

Rösta 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. 

 

Rösta på valdagen, söndag 20.10.2019 kl. 9.00-20.00 

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

Läs mera om val på www.val.ax 

 

 

 

 

 

 

 

www.val.ax

