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– så går det till 

i höstens tre val

Nya valdistrikt 
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Valspecial

90,7
Vid förra valet, 2018, var valdeltagandet 
i Nykvarn högre än i övriga landet. Här 
röstade 90,7 procent av de röstberättigade i 
riksdagsvalet (87,2 i landet).  

Med start den 24 augusti hålls förtidsröst-
ningen i Qulturum Sländan alla dagar utom 
valdagen, den 11 september. Då hålls förtids-
röstningen i kommunhusets reception/foajé. 
Kom ihåg att ta med röstkort och id- handling!

Måndagar kl. 10–19
Tisdagar och onsdagar kl. 10–17
Torsdagar kl. 10-19
Fredagar kl. 10–17
Lördagar och söndagar kl. 11–14
Söndag 11 september kl. 8–20.

Det här specialnumret av Tutan 
är producerat av Nykvarns kommun
Kontakt: www.nykvarn.se  
Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn. 
Tfn: 08-555 010 00 
Ansvarig utgivare: Frida Nilsson 
Redaktör: Eva Thelander, 
eva.thelander@nykvarn.se 
Grafisk produktion: Telge AB. 
Tryck: Stibo Complete. 
Tryckningen klimatkompenseras
Distribution: PostNord

På valdagen den 11 september är vallokalerna 
öppna kl. 8–20. På ditt röstkort hittar du uppgift 
om vilken vallokal du ska rösta i. 

Observera att vallokalen kan vara en annan än 
den du har röstat i tidigare eftersom indelningen 
av valdistrikt i Nykvarn har ändrats. Om du till 
exempel bor i valdistriktet Turinge ska du i år 
rösta i Furuborghallen, som är en ny vallokal. 

Här finns vallokalerna för de olika valdistrikten
Taxinge: Taxinge förskola
Turinge: Furuborghallen
Stensborg-Brokvarn: Björkestahallen
Nykvarns centrum: Qulturum Sländan
Lillhaga-Sandtorp: Lillhagaskolans matsal
Gammeltorp-Hökmossen: Björkestaskolans matsal

Förtidsrösta här 
Nya vallokaler i årets val

När vallokalerna stängs kl. 20 den 11 
september börjar rösträkningen. Valet till 
riksdagen räknas först, sedan valet till kom-
munfullmäktige och sist valet till regionfull-
mäktige. Ett preliminärt valresultat publiceras 
samma natt på www.val.se. På måndagen 
börjar länsstyrelsen sin räkning och den 14 
september ska kommunernas valnämnder ha 
räknat klart förtidsrösterna.  

Om du saknar röstkort kan du beställa 
ett nytt hos kommunen eller Valmyndig-
heten. Du kan få det skickat via e-post 
för egen utskrift eller via vanlig post. Det 
kan också skrivas ut av servicecenter i 
kommunhuset eller i biblioteket. Kontakta 
servicecenter på tel. 08- 555 010 00, eller 
Valmyndigheten, tel. 020 -825 825.  

Vad händer efter klockan 
20 på valdagen?

Inget röstkort?

Vem ska styra 
i Nykvarn 

och Sverige? 
Ta chansen att påverka i höstens val.

För att kunna rösta i kommun- och regionval ska du 
• vara svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, 

Island eller Norge och folkbokförd i kommunen/regionen, eller 
• vara medborgare i ett annat land, folkbokförd i kommunen/

regionen och tre år i följd före valdagen ha varit folkbokförd 
i Sverige.

Röstkort
Alla som har rätt att rösta får ett röstkort med posten, senast den 
24 augusti. Samma dag börjar förtidsröstningen. På röstkortet 
står det vilka val du har rätt att rösta i och i vilken vallokal du 
ska rösta på valdagen. Röstkortet behövs om du ska förtidsrösta. 
Om uppgifter om dig på röstkortet inte stämmer kan du begära 
rättelse hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Förtidsröstning
Du kan förtidsrösta från och med den 24 augusti. Förtidsrösta 
gärna tidigare än de sista dagarna före valet. Då är det kortare 
köer och väntetider.

Förtidsröstningen görs i särskilda röstningslokaler. Du kan välja 
vilken lokal du vill i Sverige. I Nykvarn görs förtidsröstningen i 
Qulturum Sländan, biblioteket, fram till den 10 september. Den 
11 september hålls förtidsröstningen i kommunhusets reception/
foajé (se tider i rutan intill).

När du förtidsröstar måste du ta med både röstkort och 
id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du låta en 
annan person intyga din identitet. Den personen måste visa sin 
id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblett-
röstkort skrivas ut i kommunhusets reception eller i biblioteket.

Vid frågor om hur du ska göra, tala med röstmottagarna i 
röstningslokalen. Du kan också kontakta Valmyndigheten på  
020- 825 825 eller kommunen, 08-555 010 00.

Inför valet publicerar Valmyndigheten alla röstningslokalers 
namn, adresser och öppettider på www.val.se  

Den 11 september är det val i Sverige. Vi röstar i tre olika 
val – till kommun, region och riksdag. I Nykvarn har ca 8 480 
personer rätt att rösta om vilka kandidater som ska få de 31 
platserna i kommunfullmäktige. Vilka politiker och partier 
ska få vara kvar? Vilka ska få mest inflytande? Passa på och 
utnyttja din chans att påverka.

Vem får rösta?
Reglerna om vem som får rösta varierar mellan de olika valen 
den 11 september. Gemensamt för alla är att du måste ha fyllt 
18 år senast på valdagen.

För att få rösta i riksdagsvalet måste du vara svensk med-
borgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige. Uppgif-
terna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör 
din rösträtt. För utlandssvenskar (svenskar bosatta i utlandet) 
finns specifika regler för rösträtten. Mer information om det 
finns på www.val.se.

TexT: IbrahIm abdallah och eva Thelander
FoTo: Jens andersson

• I din vallokal på valdagen.
• I förtid från den 24 augusti i valfri röst-

ningslokal i Sverige.
• Från utlandet via brevröst eller på ambass-

 ad eller konsulat (läs mer på www.val.se).
• Med bud eller ambulerande röstmottagare 

(gäller enbart vissa väljare).

Så kan du rösta 



Överklaga
Misstänker du att det är något 
som gått fel i till exempel rösträk-
ningen eller genomförandet av 
valet? Då kan du överklaga resul-
tatet till Valprövningsnämnden, 
en myndighet som lyder under 
riksdagen. Bara den som själv har 
rösträtt kan överklaga.  

Tämä vaaleja käsittelevä Tutanin 
erikoisnumero julkaistaan myös 
suomenkielisenä. Voit hakea sen 
kunnan palvelukeskuksesta 
kunnantalolta tai tilata sen 
sähköpostitse osoitteesta 
servicecenter@nykvarn.se 

Voit lukea lehden myös verkko-
sivuiltamme, joilla on muutakin 
suomenkielistä vaalitiedotusta: 
www.nykvarn.se/suomeksi.

Yleistä tietoa vaaleista on 
osoitteessa www.val.se  

Vaalitietoa 
suomeksi

Har du frågor eller funderingar 
kring valet i Nykvarn? Kontakta i så 
fall kommunen på tel. 08-555 010 00 
eller servicecenter@nykvarn.se.

Du hittar också information på 
www.nykvarn.se/val2022 och på 
www.val.se  

Frågor och 
funderingar?

Hjälp med att rösta

Hjälp i vallokal
Om du kommer till vallokalen men inte 
kan göra i ordning din röst själv (till 
exempel stoppa valsedeln i valkuvertet 
eller sätta kryss för en kandidat) kan du 
be någon annan om hjälp. Du bestämmer 
själv vem som ska hjälpa dig. Du kan 
också be röstmottagarna om hjälp. De 
får inte berätta för någon vad du har rös-
tat på. Om du inte kan ta dig in i en lokal 
för röstmottagning, kan röstmottagarna 
hämta upp rösten utanför lokalen.

Rösta med bud 
Att rösta med bud betyder att någon 
annan än du själv transporterar rösten 
till vallokalen eller till en lokal för för-
tidsröstning. Du har rätt att rösta med 
bud på grund av sjukdom, funktionsned-
sättning och ålder och om du är intagen 
på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om 
du bor eller vistas vid en lantbrevbärar-
linje kan du också budrösta. 

För att rösta med bud behöver du ett 
bud, ett vittne och särskilt material för 
att rösta. 

Materialet kan beställas från kommu-
nen eller Valmyndigheten. Det kan också 
hämtas i kommunhusets reception.

Ambulerande röstmottagare
Om du på grund av sjukdom, funktions-
nedsättning och ålder inte kan ta dig 
till en röstningslokal och inte heller 
kan rösta med bud, så kan du beställa 
ambulerande röstmottagning. Då 
kommer röstmottagare hem till dig för 
att ta emot din röst. Vid behov kan röst-
mottagaren hjälpa dig att göra i ordning 
din röst. Din röst ska göras i ordning på 
samma sätt som en vanlig förtidsröst.

För att boka ambulerande röst-
mottagning kontakta kommunen 
under ordinarie öppettider på tel. 
08-555 010 00. Lördag den 10 september 
och söndag den 11 september kan du 
också kontakta kommunen kl. 9–12. 

Följande tider kan du få hjälp av 
ambulerande röstmottagare:
tisdag 30 augusti kl. 18–20 
torsdag 1 september kl. 14–16 
måndag 5 september kl. 10–12 
onsdag 7 september kl. 18–20 
lördag 10 september kl. 10.30–12.30 
söndag 11 september kl. 13–17.

Du kan få hjälp att rösta om du har svårt att klara dig i lokalen eller av 
särskilda skäl inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal.
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