Val till riksdag, kommun och landsting 2018
Den 9 september är det val-dag i Sverige.
Då får alla som har röst-rätt i Sverige rösta på
vilka partier de vill ska sitta i
riksdag, kommun och landsting.
Det går att rösta från den 22 augusti,
det kallas förtids-röstning.

Du måste ta med dig och visa
ditt röst-kort och ID-handling för att kunna rösta.

Förtids-röstning
Du kan förtids-rösta innan val-dagen på följande
platser och tider:

Kommun-huset i Norsjö
Från den 22 augusti till den 8 september på
vardagar klockan 13:00 till 17:00 och
på helger klockan 10:00 till 13:00.

Den 29 augusti och 6 september är
förtids-röstningen även öppen till klockan 20:00.

Folkets hus i Bastuträsk
Tisdag den 4 september klockan 17:00 till 20:00.

Kvarnåsen, gamla affären
Torsdag 30 augusti klockan 17:30 till 18:30.

Åmliden, gamla skolan
Torsdag 30 augusti klockan 19:00 till 20:00.

Hemmingen, byagården
Fredag 31 augusti klockan 17:30 till 18:30.

Risliden, gamla affären
Fredag 31 augusti klockan 19:00 till 20:00.

Kusfors, vid affären
Onsdag 5 september klockan 17:30 till 18:30.

Bjurträsk, gamla affären
Onsdag 5 september klockan 19:00 till 20:00.

Fromheden, föreningshuset
Fredag 7 september klockan 17:30 till 18:30.

Mensträsk, byagården
Fredag 7 september klockan 19:00 till 20:00.

Val-dagen söndag den 9 september
På val-dagen kan du rösta i den lokal som står på
ditt röst-kort.
Det här är lokalernas öppet-tider:

Gumboda byagård klockan 9:00 till 12:00.

Kommun-huset i Norsjö klockan 8:00 till 20:00.

Folkets hus i Bastuträsk klockan 8:00 till 20:00.

Sport-hallen i Norsjö-vallen
klockan 8:00 till 13:00 och 17:00 till 20:00.

Ambulerande röst-mottagare

Om du inte kan ta dig till en röstnings-lokal
på grund av sjukdom, ålder eller
funktions-nedsättning kan kommunen ordna
någon som kommer och hämtar din röst.
Det kallas för ambulerande röst-mottagare.

För att bestämma tid och plats kan du kontakta
val-kansliet via kommunens växel på
telefon 0918-140 00.

Förtids-rösta på äldre-boende
På äldre-boendena Solbacka och Vinkelbo kan
de äldre, personal och anhöriga förtids-rösta.

På Solbacka går det att förtids-rösta
torsdag den 30 augusti klockan 14:00 till 15:00.
På Vinkelbo går det att förtids-rösta
tisdag den 4 september klockan 14:00 till 15:00.

Mer information
Om du har frågor kan du kontakta
Ingela Lidström på telefon 0918-141 16 eller
skicka e-post till ingela.lidstrom@norsjo.se

På dessa webbplatser kan du läsa mer om
valet och partierna:
www.val.se/servicelankar/lattlast
www.allavaljare.se

