
   

 

Den 15 maj är det val gällande driften av boendet Hemstranden 

Denna information vänder sig till dig som är röstberättigad i Haparanda kommuns 

folkomröstning om driften av särskilda boendet Hemstranden. I detta val kan du 

förtidsrösta under den 5 maj till 15 maj samt under valdagen den 15 maj.  

 

Vad kan du rösta på? 

• Ska Hemstranden särskilda boende 

kunna drivas på entreprenad? 

           Ja eller Nej 
 

I Haparanda kommun kan du förtidsrösta 

följande tider och plats:  

Haparanda Stadsbibliotek 

Adress: Packhusgatan 4 

 

• Måndag, onsdag och fredag:       
10.00 – 14.00 

• Tisdag och torsdag: 16.00 – 19.00 

• Lördagar 7 maj och 14 maj:         
10.00 – 14.00 

• Söndag 8 maj: 14.00 – 18.00 

• Söndag 15 maj: 10.00 – 18.00 

Kan du inte rösta utanför hemmet på 

grund av sjukdom, ålder eller 

funktionsförutsättning?  

Boka ambulerande röstmottagning:  

073-0836206 eller på val@haparanda.se 

 

För mer info om valet: haparanda.se/folkomrostning 
For more information about the referendum: haparanda.se/folkomrostning 

 haparanda.se/folkomrostning: لمزيد من المعلومات حول االستفتاء 

 
 

 

Val 15 maj 2022 

Folkomröstning 

Referendum 

 استفتاء
 

 

 

Ta med röstkort och ID-handling 

För att rösta måste du ha med dig ditt 

röstkort och id-handling. Om du inte har 

någon id-handling kan du styrka din 

identitet genom att vara känd av 

röstmottagare eller ta med dig någon som 

går i god för din identitet. Den personen 

som går i god måste då visa sin id-

handling.  

Så här röstar du i förtidsröstnings-

lokalen 

1. Gå bakom en valskärm med valkuvert 

och valsedel. Har du inte med dig valsedel 

och valkuvert finns detta även i vallokalen.  

2. Bakom valskärmen gör du i ordning din 

röst. Lägg en ovikt valsedel i ett valkuvert 

och stäng det.  

3. Gå till röstmottagarna med ditt valkuvert, 

din ID-handling och ditt röstkort. De 

kontrollerar att röstkortet tillhör rätt person.  

4. Röstmottagarna kontrollerar att rösten 

gjorts i ordning på rätt sätt och antecknar 

att du har röstat i väljarförteckning. Därefter 

lägger en röstmottagare ner valkuvertet och 

röstkortet i ett ytterkuvert och klistrar igen 

det. Rösten läggs i en uppsamlingslåda. Nu 

har du röstat! 
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